República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XXXIX- N• 019

TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1984

CAPITAL FEDERAL

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional apúlVOu, nos

termos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, MoacYr
D3;1la, Presidente do Senado Federal, promulgo o se>
guinte
DECRETO LEGISLATIVO, N• 4, DE 1984
Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Go~
nrno da República Federativa do Brasil e o Govemo
do Reino do Marroeo5 1 concluído em Brasília, a 17 de
fevereiro de 1983.
Art. (<;'1 t aprovado o texto do Acordo Comercial
entre o Governo da Repúb-lica Federativa do Brasil e o
Governo do Reino do Marrocos, conclufdo em Brasília,
a 17 de fevereiro de 1983.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Senado Federal, 2 de abril de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente.
ACORDO COMERCIAt ENTRE Ó GOVERNO-DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL EO
GOVERNO DO REINO DO MARROCOSO Ooverno da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino de Marro-cos,
animados do desejo de reforçar os laços de amizade
existentes entre os dois países,
desejoso-s de facilitar e de <iesenvo(ver o intercâmbio
econômico e comercial entre os dois países nas bases do
princípiolg_u-ãtdacte
re-ciProcãs, -8
acordam o seguinte:

ae

ecte vanta ens
Artigo I

As partes contratantes concederão às expOrtações da
outra parte um tratamento não- menos favorável que
aquele concedido ao comércio' com terceirOs -países~
sobretudo o tratamento dispensado às exportações provenientes das partes contratantes do Acordo Geral sobre
Tarifas Aduaneiras e Comêrcíó--(GATT).
2. Estas disposições se aplicam igualmente a todos os
demais assuntos relativos ao intercàmbio comefdal entre
os dois pafstis, em consonância com Seus objetivos dC-desenvolvimento e sem prejuízo de seus respectivos compromissos intern-acionais.
3. Todavia, esta disposição não se aplica quando se
tratar da concessão ou da manutenção;
a) das vantagens concedidas por uma-das partes contratantes aos países limítrofes com vistas a facilitar ocomércio fronteiriço;
·
b) das vantagens estabelecidas por uma união aduaneira ou zona de livre comércio, das quais uma das partes contratantes seja ou possa tornar-se membro.

Artigo II

Artigo VIII

De conformidade com as leis e regulamentos em vigor,
em cada país, as partes contratantes empreenderão todas
as medidas necessárias ao desenvolvimento contínuo das
trocas comerciais entre a República Federativa do Brasil
e o Reino do Marrocos no quadro da cooperação entre
países em desenvolvimento.

Os pagamentos relativos ao intercâmbio comercial objeto do presente acordo serão efetuados em moeda livremente conversível, conforme regulamentos sobre o controle de câmbio em vigor em cada país.

Artigo III

Os produtos e serviços objeto de importação e exportação inseridos no quadro do. presente acordo serão
aqueles que acordarem as pessoas físicas e jurídicas habilitadaS e se ocupar do comércio exterior no Brasil e no
Marrocos.
Artigo IV

Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento do comórcio bilateral, as partes contratantes estimularão as
-pessoas __fisicas o'U Jurídicas_jl concluírem contratos de.
ionio _pN:ro _p'll.ra. os produtos e serviços que sej~m do interesse para os dois --países.
Artigo V

As partes contratantes, de acordo com as leis e regulamentos ein Vigof nos seus respectivos países, facilitarão o
transporte, dentro do seu território, de mercadqdas provenientes de uma terceira parte e destinadas a uma ou
outra das partes contratantes.
Artigo VI

Com a finalidade de promover o desenvolvimento de
suas relações comerciais, as partes contratantes concederão as facilidades necessárias à participaÇão em feiras e à
organização de exposições comerciais em seus páíses na
forma do disposto nas leis e regulamentos respectivos.
_ AJ:tigo VII

As partes contratantes autorizarão a importação e exportação dos produtos enumerados a seguir com franquia de direitos alfandegários, e na -forma do disposto
nas leis e regulamentos respectivos, quando provenientes
do territóiio de uma ou de outra parte contratante:

a) aniostras e material publicitário sem valor comercial, destinados Unicamente à publicidade e para obter
encortúmdas;
~
b) mercadorias, produtos e ferramentas necessários à
organização de feiras comerciais e exposiçõeS;
c) produtos e mercadorias importados sob o regime
de admissão temporária.

Artigo IX
As partes contratantes fornecer-se-ão, reciprocamente, todas a; informações úteis ao intercâmbio comercial
entre os dois países.
Artigo X

I. Institui-se uma Comissão Mista composta de representantes de ambos os governos, encarregada de supervisionar o bom fUncionamento do presente acordo.
2. A Comis.~ão Mista poderá reunir-se se convocada
por uma das partes com vistas a analisar o intercâmbio
comercíal entre ambos os países, examinar os problemas
apresentados pela execução do presente acordo e propor,
segundo o caso específiCo, todas as medidas apropriadas
que possam melhorar as relações comerciais entre os
dois países.
3. A data e local de reunião da Comissão_ Mista serão estabelecidos de comum acordo entre as partes contratantes.
Artigo XI
I. O presente acordo entrará em vigor na diita da
troca dos instrumentos de ratificação, de ãcordo com os
procedimentos constitucionais de cada parte contratante.
2. A validade do presente acordo será de cinco anos,
renovável por recondução tácita, anualmente, até que
uma das partes contratantes denuncie, por via diplomática, ao·rnenos_seis meses antes da data de sua expiração._
Artigo XII
As disposições do presente acordo continuarão sendO
aplicadas após a cessãçâo de sua validade a todos os
compromissos e contratos conclufdos durante o período
de sua validade e não integralmente executados na data
de .sua expiração.
Feito em Brasfi.ia, _aos 17 dias do mês de fevereiro de
1983, em três exemplares originais, nas línguas portuguesa, ârabe e francesa, sendo os três textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Rami~ Suafva Guerreiro.
Pelo Governo do Reino do Marrocos: Azeddlne Gues-

sus.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 25• SESSÃO, EM 2 DE ABRIL DE
1984

1.1 -ABERTURA
1.2 I .2.1 -

EXPEDIENTE
Pareceres encaminhado!! à Mesa

1.2.2 - Leitura de projeto
- Projeto PeLei do Senado n"' .44/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o art.
589, da Consolidação daS" Leis do .Trabalho, para_ o
fim de destinar parte da arrecadação das contribuições sindicais às associações de aposentados.
1.2.3 -Requerimento
- N"' 28/84, de autoria do Sr. Senador PassOs Pôrto, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
do artigo_ .. Estudo deu ma política média", de Geraldo Lesbat Cavaquari Filho, publicado no jornal Folha de S. Paulo, ediç~o de 31 de março último.
1.2.4 -

Dlscu....,. do Expediente

SENADOR LUIZ CAVALCANTE- Preferência
dada ao Sr. Aureliano Chaves em pesquisa de opinião pública, promovidas por entidades de classe no
Distrito Federal.
SENADOR ALMIR PINTO - Posicionamento
do Secretário de Fazenda, do Ceará, a respeito da desativação das frentes de serviço no Nordeste, particularmente: naquele Estado.
SENADOR HUMBERTO LUCENA -Apelo em
favor do preso político Juvêncio Mazarollo.

-

SENADOR NELSON CARNEIRO. como Líder
Falecimento do Dr. António Vieira de MeHo.

1.3 - ORDEM DO DIA
-Requerimento n"' 15/84, solicitando nos termos
dos a~ts. 75, a; 76·e 77, do Regin:t_ento Interno, a
constituição de ComissãO Especial Interna, composta
de 7 membros, para, no prazo de um ano, estudar aspectos relacionados com a agropecuária brasileira.
Aprondo. Após parecer da Comissão de Agricultura.
-Requerimento n9 25/84, solicitando, nos termos
do art. 371 c, do Regim-ento Interno Ur'gência para o
"'Projeto de Lei da Câmara· n9 62 de 1983 (nQ 149/75,
tla CaSa de origem), qUe tnOdifica o aft. 27 e. seus pa- ragrafos da Lei nQ 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei nQ 3.257, de 2 de setembro de 1957,
que dispõe sobre a potítíca nãcional do petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônimã, ·e dá outras providências.
Aprovado.
-Projeto de Resolução n"' 127/82, que aprova !S
conclusões e recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Reso.lução n9 69, de 1978. Votaçio adiada por f~lta de quo-

rum.
- Requerimento n"' 857/83, solicitando, nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão Especial, composta de 7
(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, h em como_ a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votaçio adiada
por falta de quorum.
-Requerimento n"' 6/84, solicitando nos termos
do inciso I do art. 418 do Regian_ento Interno, a con·
··vocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Pas~
sarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a fim de que, perante o Plenãrio, preste informações sobre a crise econômica e financeira da Previ-

dência e Assistência Social. Votaçio adiada por falta
de quorum.
..::. Requerimento no;o 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
Zona Franca de Manaus bem com.o propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Fra~ca de Manaus_. Votaçio adiada, por falta dequo- _

rum.
-Projeto de Lei do Senado no;o 16 de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibi_ção de importar alho. Votação adiada por falta
de qUorum.-·
- Proj~to de Lei do Senado no;o 280/80, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a esçalha de magistrados que devam integrar
Tribunais coinjurisdição em todo território_nacional.
Votaçio adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nQ 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. Votaçio adiada por
falta de quorum.
- ProjC:fo de Resolução n"' -2/84, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, tram;forina a Seção de Protocolo AdmiriiStrativo em Serviço de Protocolo Administrativo e dã outras provjdências. Discu!llio encerrada, licaildo a votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n"' 4/84, que autoriza o
Governo dg Estado de Santa Catarii:Ja a elevar em
Cr$ 7:030.729.394,40, o montante de sua dívida consolidada. Dlscu~o encerrada, ficando a votação
adiada por falta _de quorum.
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1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR HENRIQUE SANTILLO. por delegação da Liderança do PMDB- Política Nacional
de Informática.
SENADOR HELIO GUEIROS - ObservaÇões
sobre o pronunciamento feito pelo Senhor Presidente
da República no dia 31 de março último, Sucessão
Presidencial.
- --SENADOR MÁRIO MAIA- 2• Assembléia Nacional dos Médicos. do Brasil, realizada em Brasília
- DF. Encontro de cientistas e pesquisadoreS --de
vários Estados, recentemente realizado em Belo H orizonte, com a finalidade de debater a integração entre pesquisa e _serviços em saúde coletiva.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Decla-rações prestadas à Imprensa pelo Sr: Ministro da
Agricultura, a respeito do lançamento de programa
especial visando dotar o Estãdo do Rio de Janeiro da
infra-estrutura neceSSãrfo à prodUçãO-d(:. h.Ortigranjeiros.
-

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES·- Pronunciamentos feitos pelo Dr. Renê Dubois e pelo Dr. José de Andrade Moura, por ocasião da sojenidade de
posse, respeCtivamente, das Diretorias do Conselho
Federal de Medicina Veterinária e da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária.
SENADOR RAIMl.lNDO PARENTE- Reivindicações do empresariado do Estado do Amazonas
em favor de medidas de apoi~ à ZOila Fra_DCl:\ de Ma~
naus<
SENADOR- M(t.RCO MAC!EL --lníçio das operaçõC:s do terminal de derivados de petróleo do CompleXo Industria! --Po-rtuário de Suape.
1.5 - DESIGNACAO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 - RETIFICAÇÃO
A.ta da 13• Sessão, realizada em 21-3-84.
3 -SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadãs de 1 a 31 de
março

4 - MESA DJRETORA
5 DOS

LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA
DA 13• SESSÃO,
REALIZADA EM 21-.3-84
(Publicado no DCN (Seçio II) de 22-3-84)
Retificaçio
Na publicação do Sumário, feita no OCN
de 22-3-84, página 0229, I • coluna, no-lienl
1.2.1 - Oficias do Sr. I"' Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão
do Senado autógrafos dos seguintes projetas,
Onde se lê:
-Projeto de Lei da Câmara n"' 21/84 (n"'
6.082/83, na Casa ...
Leia·se:
-Projeto de Lei~da Câmara n"' 21/84(n"'
6.082/82, na Casa ...

Ata da 25• Sessão, em 2 de abril de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Almir Pinto.
ÀS 14 HORAS EJO MINUTOS_ ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Odacir Soares- Aloysio-Chaves- Hélio GueirosHelvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Virgílio
Távora - Martins Filho -·Humberto LUcena - Marcondes Gadelha- Aderbal Jurema- Luiz Cavalcante
- Lourival Baptista- Pass_os Pôrto- Lomanto Júnior
- José lgnácio Ferreira - Moacvr Dalla - Nelson
Carneiro .=.... Henrique Santillo - JdSé Fragelli- Pedro Simon - Octavio Ci:trdoSo. -- --O SR. PRESIDENTE (Moaeyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos· tfabalhos.
O Sr. I9~Secretário procCâeiá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•s 46 E 47, DE 1984

Sobre o Projeto de Lei da Cimara n"' 216, de 1983
(n"' 6.034-B, de 1982, na origem) que "dispõe sobre a
contagem do tempo de efeth·o serviço nas Forças Armadas dos militares que prestaram serviço público fe-

deral, estadual ou municipal".
PARECER N• 46, DE 1984
Da Cornlssio de Serviço Público Civil.
Relator: Senador PU!iO! Pôrto
De iniciativa do ilustre Deputado Mauro Sampaio,
vem a exame desta Casa, após ter sido examinado e

aprovado na Câmafa dos Deputados, projeto de lei, dispondo sobre a contagem de tempo de efetivo_ serviço nas
Forcas Ai"tnadis, dos militares que prestaram serviço
público f~deral, esta_d_~al_ ou municipal.
Justificando a propositura, seu Autor esclarece que:
Os ínilitares das Forças Armadas, que prestaram
serviço, público- civil, federal, estadual ou municipal, encontram-se em situaÇão de- total desacordo
coni
po-litica que rege a relação Uriião, funcionário civii; União, funcionário militar; ein cOnseqüência dessa discordância há geração de total desigualdade de tratamento nestas -relações.
A partir di! Lei n"' 2.751/56, os militares que prestaram serviço público civil, tinha o benefiCio da contagem desse tempo Como se efetiVo foSse j>ai-a todos os-efeitos- legais.
PoStel-TàriTiente, pela Lei n"' 3.841/60 aquele tempo de serviço foi considerado somente como acréscimo de tempo de serviço; trazendo para os beneficiários um prejufzo incãlculáve! que se reflete,
sobremaneira quarido de sua p"assageit1 paia ã reserva, quando não contariam o ternpo de serviço público, para efeitos da gratificação de tempo de serviço,
adicí0n3f de in:úividade e licença especiaL
A partir desta época, inúmeros pareceres favorá·
veis_-à extensão para todos os efeitos daquele pefío-do de p-restação de serviço; foram emitidos pela Procuradoria Geral da República; saliente-se que hã entendimento favorável quanto ao mérito no Tribunal
de Contas da União, com vãrios acórdãos publica.
dos a respeito.
A polítíca governamental com. relação a funcionário público é inteiramente favorável ao pleito,
posto que_sealgum militar solicitar demissão de sua
Força e passar a ocupar qualquer cargo público civil

a

e

em caráter efetivo, levará para seus assentamentos
n_a repartição ciVil, todo o tempo prestado como militar, como tempo de serviço efetívo e para todos os
efeitos legais.
Da memsa maneira e em igualdade de condições,
dar-se-á se o militar ou funcionârio civil for ocupar
cargo em empresa privada regida pela Consolidação
das Leis d9__ I~<!~alho (CLT).
-O projeto, vazado em três (3) artigos estabelce a contagem, para todos os efeitos legais, nas Forças Armadas,
do tempo de serviço -pUblico federal, estadual ou municipal, prestado ~o r_ mi!i~ares; que o aproveitamento deste
tempo de serviço se fará, em cada Ministério Militar, à
vista__ di! çertidão passada pelo órgão onde o militar prestou o serviço Público ciyil.
Ao analisanpos a proposição, temos de levar em consideração que os Membros das Forças Militares, sejam
da Aeronâutici, Exêrcito ou Marinha - tem regime
jurídico próprio, tratado no Estatuto dos Militares Lei n~ 6.880, de 9 de dezembro de 1980, enquanto os servidores públicos civis tem seu regime jurídico disciplinado pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União ~Lei n"' 1.711, de 25 de outubro de 1982.
Assim, o Estatuto dos Militares, em vigor, (arts. 135,
136 e 137), estabelece que na apuração do tempo de serviço militar serâ feita distinção entre o que seja tempo de
efetivo serviço; e anos de_serviço, isto por que o tempo de
serviço público é considerado como acréscimo e coMputado no momento da passagem do militar à situação de
inatividade e somente para este fim.
A legislação referida fe"va em conta que o militar é categoria especial de servidor, tendo. por exemplo, horário
de entrada em serviço, e não o tendo de saída.
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PARECERES N•s 48 E 49, DE 1984.

horas~: <.1

A contagem, para todos os efeitosJegais, do tempo de
serviço público prestado anteriormente à entrada para O
serviço militar, ímplicarâ na percepção de vantagens,
imediatamente após o ingresso na Força, equiparandoos ou colocandQ-os em posição superior àqueles que desenvolvem sua atividade, desde o início da carreira, jâ
que no corpo das Forças Armadas há tempo Hmíte de

idade e de serviço para a permanência em cada patente
da carreira militar.
Pelo exposto, somos, no âmbito desta Comissão, pela
rejeição 'do projeto.
Sala das Comissões; f6 de novembro de 1983.- Mar~
tins Filho, Presidente eventual- Passos Pôrto, Relator
.- Eneas Faria- Galvio Modesto - Alfredo Campos -

lris Cêlla.

PARECER N• 47, DE 1984.
Da Comissio de Finanças

Relator: Senador VirgOio Távora
A proposição ora em- exame, originârio da Câmara
dos Deputados, onde foi apresentado pelo ilustre Deputado Mauro Sampaio, obteve aprovação naquela Casa
após a manife5t8.çã6 das Comil!sôes de Constituição e
Justiça, de Serviço Público e de F'inanças_._

Visa a medida em tela a c-ontagem de tempo de efetivo
serviço nas Forças Armadas dos Militares que prestaram
serviço público Federal, estadual ou municipal, tendo se
manifestado, nesta Casa revisora, pelo desacolhimento·
da mesma, a COmiSsão de Serviço Público Civil,
cabendo-nos, nesse passo, o exame da matéria sob o enfoque financeirO.
Não obstante se deva reconhecer o espírito de justiça"'
contido na medida ora analisada, ao dar tratamento
idêntico, no que cOricerne ã ctfntagem de tCmpo de serviço prestado às adminstrações da União, Estados ou'
Municípios nãs Forças Armadas, a sua aplicação prática, a nosso ver, torma-se inviável.
Com efeito, a siStemática adotada pela legislação militar, em razão das pecuHarfdades próprias inerentes à
profissãO de militar, não permite, em muitos casos, a
aplicação de critérios específicos previstos na legislação
de regência dos servidores públicos civis.

Com muita propriedade, a Coffiissão de Serviço Público
CiV"íl apontou algumas diferenças fundamentais entre o
regime adotado quanto aos servi~ores militares e civis.
A maior dificuldade, no caso, dtz respeito a percepção
de vantagem, imediatamente após o ingresso na Força
Armada, do ex-servidor civil, equiparando-o ou
colocando-o, a partir dai, em situação superior à daqueles que desenvolvem atividades na corporação-, desde o
início de sua carreira.
os- critérios de permanência prefixados de tempo, em
cada posto ou patente militar, poderão ficar comprometidos e bem assim, aqueles concernentes à hierarquia militar, indispensâveis à execução das relevantes_ tªre(as
constitucionalmente conferidas às Forças Armadas.
Tratando-se, pois, de medida incompatível com o regime peculiar de remuneração atribuído B.9S. rllilitares, .em
geral, opino pela rejeição do projeto em Qã.me.
Sala da Comissão, 29 de ·março âe J.98~. ~ •tamar_
Fruco, Presidente - VlrgRio T'vora, Relator --:: Oct'vlo Cardoso - Hélio Guelros - Cid Sampaio - Amara)
Peixoto- Jutahy Mq~hles- Joio Ldclo- Passos
Pôrto - José Fragelll.

Sobre o Projeto de Lei da Câmara

D"'

98, de 1983

(o' ~.485-B/80, na Casa de origem), que "U nova re-

daçio aQ § 1"' do artigo 59 da Lei n"' 3.807, de 16 de
agosto de 1960 - LeJ Orgânica da Previdência Social".
~PARECER N• 48, DE 1984.
Da Comissio de Legislaçio Social

Relator: Senador Jutahy Magalães
O projeto sob exame, originãrio da Câmara dos Deputados, visa a alterar o art. 5Y, § 1"', da Lei n"' 3.807, de 26
de agosto de 1960- Lei Orgânica da_Previdência Social
- para o fim de também equiparar aos trabalhadores
autônomos as donas-de-casa maiores de dezoito an-Oi
que não exerçam atividade remunerada.
O ilustre autor do projeto alega, em arrimo de sua iniciativa, que não se justifica esteja a dona-de-casa excluída dos beneficias previdenciãrioS gafantidos a todas as
categorias de trabalhadores.
A proposição, como se vê, afronta os princípios básicos que tutelam o regime do s_eguro s-ocial, o qual se ba-_
seiB. na execução laboral pelo exercício de attvidade profissional remunerada, circunstância inexistente na hipótese da situação da dona-de-casa.
De outra parte, a dona-de-casa, considerada c~mo tal
aquelaque_exerce exclusivamente a atiyida_de doméstica,
jã é configurada conió dependente para fins de beneficias
da Pl_"evidéncia Social, seja ~orno esposa, c~m_panheira,
~ãe, filha ou comÕ pessoa designada pelo segurado, fazendo jus, portanto, à assistência mé-dica, odontológica e
farmacêutica, além da pensão por morte do segurado.
A par-desses aspectos, reveladores da proteção de que
goza a dona-de-casa, o p rojeto impõe uma restrição de
idade ( 18 anos) incompatível com as garantias da legislação ç_ivU brasileira. De fato, pelas normas dÕ Código
CiVil, i mulher pode casar-se :..._ e, POrtanto, tOrnar-se
dona-de-casa- com a idade de 16 anoS, desde que se verifique o consentimento dos pais (arL 183, item XII e 185
do Cõdigo Civil). Assim,-rlào" se juslificaria ã restrição
que o projeto faz em relação à idade limite de 18 anos, no
que tange à pretendida equiparação.
Em face do exposto, não vemos çomo acolher o presente projeto, razão pot que opinamos pela sua rejeição.
Sala da Comissão, 17 de novembro de 1983.- Joio
Calmon, Presidente, eventual - Jutahy Maa:alhies, Relat'Ór :.___ ·Hilio Guelros - lriS Célia -- AlieYii- Leal.

PARECER N• 49, DE 1984.
Da Combsio de Finanças
Relator: Senador Passos Pôrto
Cõm .o presente Projeto, o iiustre_Deputado Léo Simões pretende alterar o art. SY, § 1"', da Lei n"' 3.807, de 26
de a_gosto de 1960, a fiin de equiparar, ao trabalhador
autônomo, a dona-de-casa maior de dezoito anos que
não ·exerça atividade remunerada.
A proposição é suStentada com-o argumento de que
não sejustifica_~steja a ºana-de-casa excluída dos benefícios previdencíãdos qUe amparam toda-s as caÚ:got"ias de
trabalhadores.
O assunto foi judiciosamente examinado pela Comissão de Legislação Social desta Casa, a quãl, a_provando
parecer do eminente Senador Jutahy Magalhães, assim
se manifestou:
.. A__proposição, como se vê, afronta os princípios-bâSícõs que tutelam o -regime do seguro social, o
qual se baseia na execução laborç,l pelo exercício de
atividade profissional remunerada, circunstância
inexistente na hipótese da situação da dona de casa.
De outra parte, a dona-de~casa, considerada
como tal aquela que exerce exclusivamente a ativi-
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dade doméstica, jã é configurada Como dependente
para fins de benefícios da Previdência SoCial, seja
como esposa, companheira, mãe, niha ou como pessoa designada pelo segurado, fazendo jus, portanto,
à assistência médica, odontológica e farmacêutica,
além da pensão por morte do segurado.
A par desses aspectos, reveladores da proteçào de
que goza a dona-de-casa, o projeto impõe uma restrição de idade (1_~ anos) incompatível com as garantias da legislação civil brasileira. De fat_o, pelas
normas do Código Civil, a mulher pode casar-se, e,
portanto, tornar-se dona-de-casa -_com a idade de
16 anos, desde que se verifique o consentimento dos
pais (art. 183, item XII e 185 do Código Civil). Assim, não se justificaria a restriç!lo que o projeto faz
em relação à idade limite de 18 anos, no ·que tange à
pretendida equiparação."
Nada temos a aduzir àS observações feitaS peta Comissão-de Legislação Social do Senado, as quais configuram, com absoluta fidelidade, os aspectos essenciais da
matéria.
Assim sendo, opinamos em consonância com o ponto
de vista da, Co~issão de Legislação Social, também pela
rejeição do presente pr-ojeto.
Sala da Comissão, 29 de março de 1984. - Itamar
Franco, Presidente- Passos Pôrto, Relator- José Fragelli- Joio Lúcio- Jutahy Magalhies- Virg~1io T'vora - Cid Sampaio - Hélio Guelros - Octál'io Cardooo.

PAIIECERES N•s 50 E 51, DE 1984
_Sobre o Projeto de Lei da Câmara n"' 104, de 1981
~· Càs'ltde origem, n"' 2.004-B, de 1978), que umo-

iUflça a tedaçio do artigo 1'1 da Lei n"' 4.181 de 8 de
-nOV~ótbro de 1983, que (institui abono especial, em

caráter permanente, para aposentados da previdência
social)".

PARECER N• 50, DE .1984
Da Comissio de Legislação Social
R:el~tora:
Objttiv~

Senadora Eunice Mlchiles

o presente projeto, originário da Câmara dos
Deputados, alterar o artigo i"' da Lei n"' 4.281, de 8 de
novembro de l 983, que instituiu o abono de natal para
os· ~posentados e pensioniStas da Previdência Social,
ffâria determinar que a base de cálculo do valor do beAef'icio seja o mês de dezembro de cada ano.
Com·o se sabe a referida lei ao instituir esse abono espeCial para os aposentados, dispôs que o seu valor deveria ser _calculado com base na média anual das aposenta~orias, Entende o autor do projeto, o Deputado Maurício Fruet, que essa modalidade de c;álculQ é prejudicial,
porquanto_ "leva em consideração os menores benefícios
correspondentes à primeira metade do ano".
De fato, tendo-se em conta que os proventos da Previ·
dência Social são reajustados semestralmente, tod.a vez
em que ocorre a variaÇã"O do salário mfnimo e que, face à
el~vada inflação que assola o País, os índices do reajuste
têm atingido, por vezes, percentuais próximos de 50%, é
SemXie ver que o abono de Natal dos aposentados e pen.fi,u1Stas se torna extremamente diminuído se calculado
lfJrit.base na média anual dos beneficias percebidos.
De outra parte, vale recordar que o abono dos trabalhadores em atividade, o chamado 13"' salário~ é cªlcula·
do com base na remuneração de dezembro e pago até o
dia 20 desse mês. Não vemos razões plausíveis para que
os i nativos n·ão tenham igual direi_to, ainda mais qUando
o seu abono é recebido um mês após, ou seja a 15 de janeiro·. Ora, o fim social do 13"' salârio é o de proporcionar uma ajuda para o atendimento das despesas com as
fi'"adicionais festividades de fim de ano. Nesse caso, pou-
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co importa seja o beneficiãrio-um-trabalhador em atividade ou um aposentado. O Natal é para todos. O presen-

te comprado para um filho ou para um neto tem o mesmo preço, seja pago com o 139 salário ou com o abono
especial.
Nestas condições, sem perquirir a constitucinalidade
do projeto, até porque refoge à competência desta Comissão essa análise, nosso parecer -é pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 23 _de junhO de 1983. ~ Jutahy
Magalhães, Presidente - Eunice Micbiles, Relator Gabriel Hermes --Fernando Henrique Cardoso - Hélio
Gueiros - Helvfdlo Nunes - Carlos Cblarelli.
PARECER No 51, DE 1984
Da Comlssio de Finanças

Relator: Senador Josf Fragelll
Sob exame o Projeto de Lei da Câmara que modifica a
redação do artigo (9 da Lei n9 4.281; de 8 de novembro
de 1963, que institui abon_o- especiaJ, em carãter perma~
nente, para aposentados da previdência social.
A proposição é de autoria do ilustre Deputado Mauricio Fruet, que assim justifica sua inÍciativa:
''A Lei n9 4.281/63, que instituiu O chiriiado !31' ~
benefício para os aposentados e PensiOniStas, é prO~ fundamente falha de critério, ao tomar por base ·a
valor anual dos beneficias percebidos pelo-segUrado
ou por seus dependentes.
Realmente, como se não bastasse o aviltamento
constante dos proventos e das pensões, jã irrisórios
à época da fixação inicial, a lei em apreço ainda
achata o valor do abono anual (131' beneficio), pois
leva em consideração os menores beneficias corresponde à primeira metade do ano.
Essa avareza da Previdência Social, em última
análise, sufoca terrivelmente- os aposentãdos e os
pensionistas, cuja subsistência Pode ser conlparada
a um verdadeiro milagre, eis que a eles falta até mesmo o necessário pafa as mais comezinhas carências
vitais.
Nossa proposição, modificando a fórmula vigente, sugere que se faça o cálculo do abono em função
do beneficio percebido em dezembro, ou seja 1/12
(um doze avos) dessa importância pof mês ou
fração em que o segurado ou seus dependentes tenham recebido proventos ou pensões durante o ano.
De nossa parte, pensamos que a providência é
bastante justa, embora, em termos práticos, não represente substancial aumento dos -benefícios. Mas
de qualquer mo_do, representa mais um passo no
sentido de um tratamento mais humano a milhares
de pessoas que hoje "vivem·,-- de proventos ou de
pensões.
O custeio da medida é o previsto pelo artigo 39 da
Lei n9 281/63, cuja redação púmanece integralmente em vigor."

Na Câmara dos Deputados, o projeto colheu parece~
res favoráveis nas ComiSSões de Cõnstituição·e Justiça,
de Trabalho e Legislação Social, e de Finanças~ tendo
sido aprovado em Plenário na sessão de 2 de setembro de
1982.

~

Objetiva a proposição alterar a base de cálcliiO dO-benefício, para que seja tomado por base -o bi:rletiCio dO
mês de dezembro, em vez da média do ano, como ocorre
atualmente.
Deve-se reconhecer as necessidades de se conceder ao
segurado da Previdência SoCiiilprõVentCls mais aproximados do salário- do trãbalFtadoi-- em atividade~Contudo, o sistema PrevidenciáriO Brasileiro, por
força de lógica aritmética, não pode criar novas despesas
ou majorâ.Jas, ou estendê-las sem a correspondente fonte de custeio,
-

O Projeto não indica fonte de receita legítima para
cobrir as despesas financeiras decorrentes da medida
p:roposta.
Vale ressaltar ainda que o Parágrafo único do aitigo
165 da Constituíção Fediiral iffipÕe a indicãção da fonte
_de_ custeio correspondente.
·Na realidade atual, os recursos financeiros da Previ_dência S""ocial estão integralmente Comprometidos com o
atual elenco de presta-ções, não podendo ser gravados
com a nOva disPeSa QUe -0 prOjeto bUsca criar.
Ante as razões expostas, opinamos pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara n9 104, de 1982.
Sala da Comissão, 29 de março de 1984. - Itamar
Franco, Presidente - José Fragelll, Relator - Hélio
Guelros - Cid Sampaio - VIrgílio Távora - Amaral
Peixoto - Jutahy Magalhies - Joio l.údo - Passos
Pôrto.
PARECERES N•s 52, 53 E 54. DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9127, de 1978,
- -(il9 1.423/75, na Casa de origem), que "proíbe a pesca predatória, e d' outras providências", bem como
sobre-. Emenda Subsdtudva de Plenário, de autoria
do Senador Saldanha Derzl.
~ ~~

PARECER No 52, de 1984

Da Comissão de Constltuiçio e Justiça
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crime .......... ", para s6 em seguida definir as figuras delituosas ou as situações em que estará configurado o delito
e, numa terceira etapa, apenáMio.
Concordo com o nobre Senador Saldanha Derzi, autor da Emenda SubStitutiva; qUB.ndo ele diz que a "àpressão pesca predatória" não ê cientifiCamente 2.dequada para designar a extração indiscriminada de seres hidróbios, dada a alta capacidade de reconstituição dosestoques. Mas, não posso deixar de registrar que o projeto
originário da Câmara não se perde neste particular, eis
que a expressão "predatória" é apenas indicativa de suaS
intenções genériCas. O art. 29 define elucidativa e especificadamente o que seja pesca predatória para efeito de
atuação do órgão fiscalizador e o art. 3~> o que seja crime
de pesca predatória, ficando, pois, conceituados os objetivos e alcance da proposição.
Por tais razões, manifesto-me pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa _do Projeto de Lei da
Câmara n9 127, de 1978, bem como por sua aprovação
quanto ao mérito,- mas com o texto originãrio da Câmara dos Deputados.
Em conseqUência, deve a Emenda de Plenário ser rejeitada.
Sala das Comissões, 12 de março de 19SO. -Henrique
de La Rocque, Presidente- Nelson Carneiro, RelatorMoacyr Dalla - Almir Pinto - Cunha Lima - Aloyslo
Chaves - Raimundo Parente - Bernardino Viana.
PARECER No 53, DE 1984

Relator: Senador Nelson Camelro

Da Comissio de Agricultura
Originário da Câmara dos Deputados, onde recebeu o
~~ 1A23/75 ç foi apresentado pelo Deputado Manoel
Rodrigues, oferece-se à consideração do Senado, nos termos do art. 58, Constituição, o projeto de lei acima epigrafado, cujo objetivo principal está enunciado_ em sua
.ementa, ou seja: proibir a pesca predatória.
Cuida a proposição, por isto mesmo, de definir pes"ca
predatória (art. 29) e de estabelecer sanções da qatureza
penal (detenção) pãra quantoS descumpram as suas disposiÇõeS (út: -39}.
-·
O projeto recebeu na Câmara diversas emendas e subemendas, tanto_ em suas comissões técnicas quanto em
Plenário, mas o que acabou prevalecendo mesmo_ foi o
texto original, com o qual foi aprovado (v. fls.//e fls./1
destes autos).
No Senado, já havia ob~ido manifestações amplamente favoráveis das comissões de Agricultura e de Finanças, quando; em Plenário, recebeu Emenda SUbstitutiva de autorb do_ Senador Saldanha Derzi, com o objetivo:de, segundo mencionado na respectiva just_i_ficação,
aprimorar- a matéri3:.
Quanto ao projeto em si, nada vislumbramos que possa comprometê--lo sob os aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, devendo ser ressal_ta~o que neste_ mesmo s~ntido foi o _parecer unanímeme~te favõrãvel Cla Co~iSSão de Con-stituiçãO e-Justiça
da Câmara dos Deputados.
Já quanto à Emenda Subs~itutiva de Plenário, não me
parece, data vcnla, que ela aprimore o texto ou o-alcance
d~ proposição, atê porque, a meu ver, ela próprfa deixa
muito a deseja~ no toca-nte à técnica Jegislativà.. Assim é
que o art._l~> começa por dispor acerca de definição de
certas sítuações, fi_guras ou institutos a, que o corpO !la
proposição ainda não fizera referência. Assim é, também, que os artigos 51' e 4~>, pretendendo tomar a forma
usual de certas diSposições penais, fazem-no de modo
um t"anto inadequado e pouco inteligível, pois definem
delitos sêm -ân·tes -ter en~nciado o-seu caráter de delitos.
NeSte- ~SPe~to o arL 3~> do projeto, tal como veio da Câmara, é perfdtó, poiS PfiffieirO- que tudo ·di~ "constitui

ltelator: Senador José Rlcha
RetOrna a este Ôrgão Técnico o Projeto de Lei da Câ127, de 1978 que, a 30 de novembro de 1978, recebeu parecer favor{qrel e voltou, com Emenda Substitu~iva-de Pleriái-Io;a fim de ser esta apreciada, em maio de
1980. Nesta _oportunidade, o Relator opinou pela al}-diência da Superintendência de Desenvolvimento da
Pesca-SUDEPE, razão por que foi sobrestada a definição pertinente à ErÚenda de.Plenário.
maran~>

Em atendimento ,ao pedido da Comissão, o Primeiro
Secretário- da Mesa enviou ao Chefe do Gabinete Civil Õs
Ofícios SM/228, de 20 de maio de 1980; SM/512, de 7 de
outubro de 1980 eSM/624, de 17 de novembro de 1980.
Até esta data, porém, nenhuma resposta foi obtida,
quanto ao pronunciamento da SUDEPE, o que deixa
clara a concordância ou, pelo menos, a indefinição, daquele Agente Federal responsável pela pesca, no País.
Decorrido, há muito, O prazo regimental sem que tenham sido respondidos os expedientes assinalados,
impõe-se a esta Comissão manifestãr-se sobre a matéria.
A douta Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislatiVa do projetO original. Rejeitou, ein fa.ée-disso, a Emenda de PlenáriO, e":l exame.
Por seu turno, este Órgão, tanto quanto a douta Comissão de Finanças, já firmaram posição, aprovando o
projetO original, que" consideraram "da maior importância, porque estabelece providências e salvaguardas necessárias, para conter a pesca predatória".
Na Justificaéã9 da Emenda de Plenário, o Autor, ilustre Senador Saldanha Derzi, entra em apreciação do que
seria. "pesca predatória". E começa por dizer que
"dever-se-ia capitular também como pesca predatória-a
levada efeito em quantidade superior à permitida pelo
órgão oficial competente".

a

Mostra qu<;:. "ainda não está em uso na administração
dos recursos pesqueiros o controle do esforço de pesca
pelo sistema de quotas". Daí por dí3.nte, baseia ~ua argumentação na necessidade do sistema de quotas.
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A douta CCJ, apesar de aceitar a tese de inexatidào
cientifica do termQ "pesCa predatória", para a hipótese

preconizada pela proposição, rejeita a Emenda, assina~
!ando que "o projeto originário da Câmara não se perde
neste particular, eis que a expressão "predatória é apenas
indicativa de suas intenções genéricas".
Dessa foi-ma, inex-istindo motivos para que esta Co~
missão- modifique a decisão tomada anteriorinente, opinamos pela rejeição- da Emenda <ie Pleqário, prevalecendo, assim, a aprovação do texto- origin-al decidida na sessãO de 30 de novembro de 1980.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1981.- Leite
Chaves, Presidente- José Ricba, Relator- José Caixeta - Benedito Canellas.
PARECER N• 54, DE 1984.
Da ComiSJio de Finanças
Relator: Senador Virgfllo Távora
Volta a esta Com"iSsão de Finanças o presente projeto,
que recebeu Substitutivo em Plenário do ilustre Senador
Salsianha Derzi que assim jusftfiCoU sua Emenda:
.. A presente emenda

t'êtn

por fim o aprimora-

mento da matéTia. AsS:iin, ctever-se-ia capitular também como pesca predatóiiã ·a levada a efeito etri
quantidade superior à permitida pelo órgão oficial
competente.

Ainda não está em uso na administração dos recursos pesqueli-os o controle do esforço de pesca
pelo sistema de quotas. É a tendência moderna, porém, e já está em estudos. COntudo, quando- adotado, e o será tão-só para estoques determinados, o
controle se efetuarâ na expedição da embarcação.
Ou seja;atiil8Ida a quota anual, decarã vigênCia da
permisão: E, neste caso a infração passa rã a ser falta
de habilitação para a extraçào da espécíi em conTrole de_ esforço de pesca.
Ressalte-se, por último, que a expressão "pesca
predatória", aliãs, vulgar no Set_or_Pesqueiro, não é
cientificamente adequada para designar a extração
indiscriminada de seres hidróbios. O sentido de_çlestruição e muito relativo na peSca, dada a alta capacidade de reconstituição dos estoques. ~de dizer-se
que todo método de pesca é depredador, embora
não extenninativo das espécies."
A Comissão de ConstitUição e Justiça do Senado Federal opinou favoravelmente ao _Projeto__origin~rio da
Câmara dos Deputados e pela rejeição do Substitutivo.
Por sua vez, a C_omissão de Agricultura solicitou inicialmente a audiência- da SUDEPE e, não tendo havido a
manifestação do_ Poder Executivo, Concluiu_ pela aprovação do texto original.
Entendendo que o projeto, com sua redação iniciã.l,
atende aos objetivos colimados, qual seja o da preservação do pescado - inestimãvel fonte de alimentação.
Nesse sentido, o parecer anterior, acolhido pela unanimidade desta Comissão.
Não existem motivõs que- determinem a modificação
da decisão proferida anteriormente.

PARECERES

N'~s

55, S6 e.57, DE 1984

Sobre o Projeto de Lei da Cintara n9 109, de 1978
(o\' 1.964-B, de 1?'76, na Câmara dos Deputados),
que altera a redaçio do artigo 126 do Decreto-lei n9
200, de 25 de fel'ereiro de 1967, que "dispõe sobre a
organizaçio da Administração Federal, estabelece dlretrizes _para a reforma administrativa, e dá outras
prol'idêÕCias".
-- PARECER N• 55, DE 1984
Da Comissio de Constituiçio e Justiça
Relator: Senador Bernardino Viana.
O Projeto em epígrafe já foi examinàdo por esta ComissãO, obtendo o Parecer favorâvel n9 969, de 1978, assinado pelo eminente Relator, Senador Hdvídio Nunes,
nos termos do Substitutivo formulado pela Comissão de
Serviço Público Civil desta Casa.
Em plénârio, recebeu a Emenda nl' l, proposta pelo
ilustre Senador Dirceu_Cardoso, que ofereceu Substitutivo que nos cabe apreciar sob o ângulo da competência
desta Comissão.
Contudo, acredito que a matéria esteja inteiramente
prejudicada, em que pese a longevidade _do__Pr_ojeto que chegou ao Senado, depois de aprovado pela Câmara, a 13 de setembro de 1978- --pór força do Projeto de
Lei do Congresso Nacional n'~ 17/81,, "que atualiza os limites de valor aplicãveis às diferentes modalidades de Hcitação, simplificada a organízação de cadastros de.liç_itantes e dá outras providências.
Tal Projeto, originãrio da Mensagem Presidencial n'~
297/81, foi aparado pela tramitação privilegiada d_o § 29
do art. 51 da constituição Federal e, provavelmente de
maneira mais completa e abrangente, versa exatamente o
assunto objeto da proposição sob exame.
Ao Projeto de Lei da Câmara n9 109/78, entretanto,
resta o conforto de que as idéias nele contidas serviram
de inspiração ao Projeto do Governo Federal, estimulando providências, na faixa do Executivo, que afinal solucionaram, _em nome do interesse público os problemas
aventados pelos SenhoreS Deputados que, em três proposições conjuntas, tiveram a iniciativa de propugnar
nova sistemátic~ para a 1icitaçào.
O referido Projeto do Executivo, como se sabe, foi
apreciado por uma Comissão Mista _do CongressÕ e
aprovado, sem restrições, na Sessão Plenária Congressual do último dia 3 do corrente mês.
Isto posto, opino pela rejeição da Emenda n9 I de Pie- nâi-ío e do próprío Projeto, por prejudicialída-de.
Sala das Comissões, t 2 de novembro de 1981 - Aloysio Chaves, Presidente - Bemadino Viana, Relator Moacyr Dalla - Lázaro Barbosa - Leite Chaves Humberto Lucena - Benedito Canelas - A~mir Pinto.
PARECER N• 56, DE 1984
Da Comissio do Serviço Público CMI
Relator: Senador Aderbal Jurema
De fniciatrva do ilustre Deputado José Carlos Teixeira, Volta a exame desta Comissão, projetO-de lei, objeti- vando a alterar o art~ 126, do Decreto-lei n'~ 200, de 1967,
que "dispõe sobre a organização da administração federal, estabelece diretrizes para a reforma_ administrativa e
dá outras providências".

Reiterando o ponto de vista constante do Parecer n9
175, de 1979, concluímos pela rejeição do Substitutivo de
Plenãrio; prosPerãrido, assim, a decisão de 10 de maio de
1979, favorâvel ao texto original do projeto.

~-ª primeira vez em que foi examinado por esta Comissão, o Relator, ilustre Senador Helvídio Nunes, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo adotado pela CS PC.

Sala das Comissões, 29 de março de 1984 ~ Itamar
Franto, Presidente - VlrgOio T'"ora, Relator - Oct'vlo Card050 - Hélio Cueiros - Cid Sampaio - Amaral
Peixoto - Jutahy Magalhies - Joio Lúcio - Passos
Pôrto - José Fragelll.

Uma vez tendo tramitado por esta Comissão e pela
douta Comissão de Constituição e Justiça, onde também
mereceu aprovação, foi levado a Plenário, quando o ilustre Senador Dirceu Car_Qoso, lhe apresentou _En:_~enda
Substitutiva, que deveríamos apreciar.
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Ocorre, porém, acreditamos esteja a iniciativa prejudicada em virtude da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei n'~ 17, de 1981, qu~ "atualiza os limites de valor aplicâveis às diferentes modalidades de licitações, simplifica a organização de cadastros de licitantes e dá outras providências".
Este projeto, de iniciativa presidencial, através da
Mensagem n9 69, de 1981, amparado pelo§ 29 do_art. 5l
da Constituição Federal, e versando matéria mais abrangente do que a proposição em exame, estâ convertida,
hoje, na Lei n\'1 6.946, de 17 de setembro de 1981.
Pelo exposto, somos pela rejeição da Emenda n9 1 de
Plenârio e do projeto examinado, por prejudicialidade.
Sala das Comissões, 5 de maio de 1982.- Agenor Maria, Presidente. - Aderbal Jurema, Relator.- Bernardino Viana - Laélia Alcântara.
PARECER N• 57, DE 1984
Da Comlssio de Finanças
Relator: Senador Octávio Cardoso
A C~nlara dos Deputados aprovou e encamínhou a
esta Casa o Projeto de Lei n" 109, de 1978, que "altera a
redação do art. 126 do Decreto-leí n9 200, de 25 de fevereiro de 1967, qu~ .. dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a reforma
administrativa e dá outras providências".
A proposição, de autoria do Deputado José Camargo,
é assim justificàda pelo seu ilustre autor:
"O presente projeto pretende cercar de maior
controle determinados casos de dispensa de licitaç~o. t público e notório que estã havendo abuso
na utilização_ da faculdade de dispensa da cons_ulta
pública para aquisição de material, contratação de
serviço e execução de obras, dada a liberalidade da
legislação vigente.
São freqüentes os casos em que autoridades
públiCas, sem adotarem o princípio da licitaçãO, pagam preços exorbitantes por projetas, especialmente
os de engenharia, projetas estes afastados da realidade e sem possibilidade de serem levados a termo.
Esta atitude irresponsável da contratação arbitrária
inCentiVa_ a proliferação de escritórios técniCos;-cujos responsáveis fendam as repartições propondo
serviços de duvidosa técnica e maioria das vezes perfeitamente di,spensáVeis. O projeto que ora reapresentamos define os tipos de serviço técnicoprofiSsioiíais que.pOdem ser objeto de dispensa de licitação, ao mesmo tempo em que coloca um col~
giado c~~o ãrbitro na escolha do prestador de serviços."
No Senado Federal; O projeto foi aprovado pela Co·
missão de Serviço Público Civil, com substitutivo; e pela
Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do substittitiVô --da Comissão de Serviço Público Civil.
Por ocasião da votação da matéria, em turno suplementar, o eminente ex-Senador Dirce1,1 Çardoso apresentou
emenda sub.stitutiva,. em Plenário, propondo a ã.Jteração
dos arts. __ 134 a 136_ e 146 e seus parágrafos, do Decretolei n9 200, de 1967.
Chamado então a manifestar-se sobre o substitutivo
de Plenário, a Comissão de Constituição e Justiça opinou pela rejeição da matéria, por julgã-la prejudicada,
naquela oportunidade, em face de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, com a Mensagem n9 297,
de 1981, nos termos da tramitação privilegiada_ prevista
no art. 51,§ 2'~, da Constituição Federal.
De fato, a referida proposição do Ex.ecutivo veio, mais
tarde, a converter·se na Lei n9 6.946, de 17 de setembro
de 1981, a qual disciplinou, em termos adequados, todos
os aspectos vinculados ao processo_de licitação pertinente a obras e serviços no âmbito da administração federal.
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Por esse motivo, também a Comissão- dC Serviço
Público Cívircto Senado opinou pela rejeição de toda. a
matéria, sendo que, em relação ao projeto, por prejudicialidade.
De fato. à vista do preceitu<J.do na L_ei n9 6.946, de
1981, superveniente à proposição ora sob exame, nada
nos resta senão opinar, ein Consonância com os demais
órgãos técnicos desta Casa, pela rejeição do projeto e da
emenda que lhe foi apresentada co·nsiderada a matéria
atingida pela prejudicialidade.
Sala das Comissões, 29 de março de 1984. - Itamar
Franco, Presidente. - Octávio Cardoso, Relator. Hélio Guelros - Cid Sampaio - Vlrgillo Távora Amaral Peixoto - Jutahy Magalhães - Joio LúcioJosé Fragelll.
PARECERES Nos 58 E 59, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei dll Câniara n~' 102/78 (n~'
2.3'57f16, na origem), que "faculta o abatimento no
imposto de renda das contribuições para as Igrejas de
quaisquer credos, na forma que menciona".
PARECER No 58, DE 1984
D~ Comissilo de Economia
Relator: Senador Bernardino Viana
O Projeto de Lei da Câmara n'i' 102/78 é de autoria do
nobre Deputado Gióia Júnior.
A proposição faculta o abatimento no imposto de ren~
da das contribuições para as Igrejas de quaisquer credos.
De acordo com o projeto, é permitido qüalquer pessoa fisíca abater, até o limite de 10% (dez por cento) da
renda bruta, em sua declaração de renda, as contribuições para as Igrejas dC Quaisquer credos, que tiveram
atividades assistenciais reconhecidas na forma da lei e
em pleno atendimento ao público.
O teor- da justificação dO autor ê o seguinte:

-a

..A presente iniciativa visa a dotar as Igrejas de
diversos credos de recursos financeiros a fiin de
possam desenvolver seu trabalho pastoral e de assistência religiosa, social e comunitária sem as limitações que, infelizmente, prejudicam o cumprimento das missões não só religiosas mas, priii.Cípalinente, no âmbito assistencial e comunitário.
Se por um lado a legislação do imposto de renda
pennite que se abata da renda bruta as quantias destinadas pelo contribuinte às entidades religiosas que
se dedicam a o bras de fins s_ociais, por outro lado, é
de se convir que a Igreja propriamente é carente de
recursos, vez que os óbulos que os fiéis generosamente oferecem não dão sequer para cobrir as despesas mínimas para a manutenção do Templo religioso."

que-

A nosso ver, seria um absurdo que o Estado passasse a
subvencionar a manutenção de Templos religiosos,
como na realidade pretende a matéria ora em exame.
Por outro lado, a legislação pcrtínente não faculta o
abatimento da renda bruta das contribuições e doações
feitas somente pelas entidades religiosas, .mas, a quais~
quer instituições filantrópicas, de educaçã'o, de pesquisas
científicas ou- de cultura, fnChislVe artísticas, quando a
instituição beneficiada preencher; pelo menoS, Os iequi~ silos constantes dos artS.:-11' e 21' da Lei n~" 3.830/60, que
são transcritos a seguir:
" I - estar legalmente constituída no Brasil e funcionando em forma regular, com a exata observân·
cia dos estatutos aprovados;
II- haver sido reconhecida de utilidade pública
por ato formal de órgão competente da União, dos
Estados ou do Distrito Federal;
III -publicar, semestralmente, a demonstração
da receita obtida e da despesa realizada no período
anterior;

IV- não distribuir lucros, bonificações ou Vantagens a dlrigentes, mantenedores ou associados,
sob nenhuma forma ou pretexto."
Sem dúvidas o Estado pretendeu subvencionar aquelas entidades, cujas atividades de conteúdo s_ocialsempre
foram.- em--grande mcirit<i,- tradicio-n:ilme:rlte" de sua reSponsabillclade~ Em outras palavras, a subvenção retratada pelo referido abatimento estã associada à atividade e
não a c).m_h_q__,_reljgioso Ol! não da entidade.
Despesa forma, somos contrários à aprovação dO Projeto de Lei da Câmara n9 102/78, pela inoportunidade e
incompatibilidade COm a interpretação técnica da legislação pertinente e pelo sério precedente que poderâ ocasionar.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1980. -Roberto
Saturnino, Presidente em exercido -Bernardino Ylana,
Relator- José Lins- José Richa- Pedro Simon, vencido - Vicente Vuolo - Marcos Freire.
PARECER No 59, DE 1984
D~ Comissão de Finanças
Relator: Senador Passos Pôrto
Originário da Câmara dos Deputados, o presente pro, jeto faculta o abatimento no imposto de renda das contribuições para as Igrejas de quaisquer credos, na forma
que menciona.
O ilustre autor do projeto, Deputado Gióia Júnior,
justilica sua proposição com a alegação de que se impõe
''dotar as Igrejas de diversos credos de recursos financeiros a fim de que possam desenvolver seu trabalho pastoral e de assistência religiosa, social e comunitária sem as
limitaçõeS-que, infelizmente, prejudícam o cumprimento
das _missões não só religiosas mas, principalmente, no
âmbito assistencial e comunitârio",
--- A Comissão de Economia do Senado manifestou-se
pela r~!jeição do projeto, baseando seu entendimento no
fato ae que -a Lei ni> 3.830, de 1960, ao disciplinar os abatimentos no Imposto sobre a Renda, referentes a contribuições feitas a entidades religfOS:as que se dé:dicam a
obras de fins sociais, não teve em conta o cunho religioso
da .entidade, mas a atividade social efetivamente desempenhada.
De fato, parecem-nos válidos as observações apresentadas pela Comissão de Economia desta Casa, com base
no parecer do eminente Senador Bernardino Viana.
Em face do exposto, opinamos também pela rejeição
do projeto sob exame.
Sala das Comissões, 29 de março- de 1984. -Itamar
Franco, Presidente- Passos Pôrto, Relator- Octávio
Cardoso- Hilio Guelros- Cid Sampaio- Virgi'lio Tá-vora- Amaral Peixoto- Jutahy Magalhifies, vencidoJoão Lúcio- José Fragelli.
PARECERES N'i's 60, 61 e _62, D.E 1984

SObre o Projeto de Lei do Senado nt 83, de 1983,
que esteitde, às pessoas juridlcu sem fins JU:cratlvos, o
~isposto Do artigo J9, da Lei nl' 6.321, de 14 de abril
de 1976.
PARECER No 60, DE 1984
Da Comissão de Constituiçilio e Justiça
Relator:

S~ador

Gullberme Palmeira

O projeto em eXainC, de autoria do ilustre Senador
Raimundo Parente, estende às pessoas jurídicas sem fins
lucrativoS, o disposto no artigo 3t, da Lei n9 6.321, de i4
de abril de 1976.
A citada lei dispõe sobre a dedução, do lucro tributável, para fins de imposto sobre a renda das pesSoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas com a alimentação dos seus empregados. t o chamado Programa de
Alimentação do Trabalhãdor, através do qual o Gover-
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no Federal se propôs a dividir com as empresas os custos
de alimentação dos seus trabalhadores.
O art. 3~' do mencionado diploma legal está assim redigido;
"Art. 3~ Não se inclui como salário de contribuição a parcela para ín natura, pela empresa, nos
- programas de alimentação aprovadas pelo Ministério do Trabalho."
Em abono de sua iniciativa, ressalta o autor a necessidade da extensão do disposto no aludido artigo 311 às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pois, tais empresas,
por não terem lucro tributável, como destaca, "deixam,
muitas vezes, de participar desses programas, vez que
além de não gozarem do prívilégio de dedução de tais
despesas, ficam sujeitas ã incidência dos encargos sociais
sobre as parcelas dos salários dos seus empregados, pagas in natura".
E, aduz: "'Como os progrãmas de alimentação instituidos_ pela Lei n~ 6.321, conferem prioridade ao atendimento dos trabalhadores de baixa renda, o projeto
reveste-se de inegável alcance social, na medida em que
propiciará, aos_ empregados das empresas sem fins lucrativos, adequada assistência alimentar".
Compete à Comissão de Constituição e Justiça, além
do exame da constitucionalidade e j uridicidade da matéria, emitir parecer sobre o mérito da proposição, de
acordo com o estatuido no artigo 100, I. 6, do Regimento Interno do Senado FEderal, por se tratar de assunto
de nítido conteúdo trabalhista.
A oportunidade da proposição é evidente, não só à
vista dos argumentos expendidos pelo ilustre autor em
sua justificação, como, sobretudo, pelo fato de, não
criando qualquer ónus para patrões ou empregados, ensejar _para estes últimos, ainda quando vinculados a empresas sem fins lucrativos, a possibilidade de igualmente
receberem os beneficias dos programas de alimentação
do trabalhador, criados pela Lei n'i' 6.321/76.
Ademais, vale ressaltar que a matéria se insere- entre
aquelas cuja propositura não está vedada à iniciativa
parlamentar.
Ante o exposto, opinamos peta aprovação do Projeto
de Lei do Senado n9 83, de 1983, porquanto jurídico,
constitucional, oportuno e elaborado consoante boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, 15 de junho de 1983. - Murilo
Badaró, Presidente - Guilherme Palmeira, Relator Enéas Faria - Martins Filho - José Ignácfo --Passos
Pc?rto - Hélio Guelros - Alfredo Campos- Marcondes
Gadelha.
PARECER No 61, DE 1984
Da Comissio de Legislação Social
RELATOR: Senador Helvfdio Nunes
Aprovado, .à unanimidade, na Comissão de Constituição e Justiça, vem a este Colegiada, para exame do
mérito, o Projeto de Lei n9 83, -de 1983, de autoria do
ilustre Senador Raimundo Parente, que "estende às pessoas jurídicas, sem finS fucrativos, o disposto no artigo 39
da lei n"' 6.321, de 14 de abril de 1976".
2. O dispositivo legal que a proposição pretende ampliar é a seguinte:
"Art. 31' Não se inclui como salário de contribuição
a parcela paga ln natura, pela empresa, nos programas de
alimentação aprovados pelo MiniStério do Trabalho".
3. Ora, a Lei n~>-6~311, sabem todos, ..dispõe sobre a
dedução, do lucro tributável para fins de impOsto sobre a
renda das pessoas jurídicas~ do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador".
O projeto de lei em causa, partindo da verificação de
que as empresas sem fins lucrativos, vale dizer, seu lucro
tributâvel, estão sujeitas à incidêrida de encargos sociais
sobre as parcelas dos salários pagos ln natura, cuida de
desobrigá-las desse encargo.
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E se tal for alcançado por via legislativa, não resta dú~
vida, os trabalhadores de baixa ren.da, a que se estende,
em última anâlise, a proteção da Lei n.,. 6.321, de 1976,
serão Oeneficia,dos.
_
4. O parecer é pela oportunidade e con~-eniência do
Projeto de Lei n.,. 83, de 1983.
Sala das Cornis.sões, li de agosto de 1983. -JU:tahy
Magalhies, Presidente- Helvíclo Nunes, Relator- AlteYir Leal - Hélio Guelras - Eunice Mlcbiles -Jorge
Kalume.
PARECER No 62, DE 1984
Da Comissio de Finanças
Relator: Senador Virgílio TáYora
Sob o exame da Comissão de Finanças o Projeto de
Lei do Senado, de iniciativa do ilustre Senador Raimundo Parente, em que estende às pessoas jurídicas sem fins
lucrativos, o disposto no artigo 31', da Lei DI' 6.321, de 14
de abril de 1976.
Justificando sua proposição destaca o autor:
"A Lei n"' 6,321, de 14 de abril de 1976, que dispõe
sobre a dedução do lucro tributável para fins de imposto
sobre a renda das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do trabalhador, em seu artigo 3"', estabeleceu que a parcela in natura paga pela empresa, nos referidos programas, não se
incluiria como salário-de-contribuição.
Assim sendo, as empresas sem fins lucrativos, portanto, serulucro tributável, deixam, muitas vezes, de participar desses programas, vez que, além de não gozarem do
privilégio -de dedução de tais despesas, ficam sujeitas à
incidência dos encargos sociais sobre as parcelas dos salárioS~ dos s_eus empregados, pagas in natura.
Como Os programasae alimentação instítufdos pela
Lei n9 6.321, conferem prioridade ao atendimento dos
trabalhadores de baixa renda, o presente projeto revestese de inegável alcance social, na medida em que propiciará, aos empregados das empresas sem fins lucrativos,
adequada assistência alimentar.
A douta Comissão de Constituição e Justiça
manifestou-se pela juridicidade, constitucionalidade,
oportunidade é boa técnica legislativa do projeto.
Por sua vez a Comissão de Legislação Social opinou
favoravelmente à iniciativa.
Cuida a proposição de conceder aos trabalhadores de
empresas sem fins lucrativos os beneficias da Lei n~
6.321, de 1976, possibilitando aos empregados de baixa
renda a adequada assistência alimentar por parte do empregador.
Sob o aspecto financeiro, vale ressaltar que o projeto
ao estender a dedução dos salários ou parcelas pagas in
natura às pessoas jurídicas sem fins lucrativos, permite
que estas excluam tais valores do salário de contribuição,
para efeito de cálculo dos encargos sociais,
A providência contida no projeto encerra amplo alcance social se levarmos em conta o considerável número
de entidades sem fins lucrativos e a mão-de-obra_que elas
empregam.
Ocorre, entretanto, que o Regulamento de custeio da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n' 83.081, de
24 de janeiro ~e 1_979, amolda seus disposith·os ao af'ti~o
3"' da Lei n9 6.321, de 14 de abril de 1976, excluindo da
incidência dos encargos previdenciários os valores pagos
la natura pela empresa a seus empregados.
Face ao Regulamento, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos são consideradas empresas em relação aos res·
pectivos empregados abrangidos pelo regime da Lei Orgânica da Previdência Social - Lei n"' 3.807, de 26 de
agosto de 1960.
Este o dispositivo do Regulamento:
"ArL 41. .. _.. , ..............•_..... ~""""---'"··~
§ l"' Não integram o salário·de-contribuição:
c) a parcela ln natura recebida pelo empregado
de acordo com os programas de alimentação apro-
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vado pelo Ministério do Trabalho, nos termos da
Lei n' 6.321, de 14 de abril de 1976."
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É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 28, DE 1984
Estando as parcelas devidamente excluídas do cálculo
do salário-de-contribuição, nos termos do Regulamento
citado, não vemos razão para que se inclua idêntica medida ern preceito da Lei ordinária.
-Ante as razões apresentadas, concluímos pela prejudicía(idade da proposição em exame.
Sala da Comi:lSãO, 2_9 de março de 1983. - lb1mar
Franco, Presidente- Virgílio Távora, Relator - Octávio Cardoso - Hélio Gueiros - Cid Sampaio - Amaral
Peixoto - Jutahy Magalhães- Joio Lúdo- Passos
Pôrto -José Fragelll.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. i"'Secretârio.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO No 44, DE 1984.
Altera o art. 589, da Consolldaçio das Leis do
Trabalho, para o fim de destinar parte da arrecadl\çào das contribuições sindicais às associações de
aposentados.
O" Congresso Nacional decreta:
Art. I"' O art. 589 da Consolidação das Leis do Tra·
balho passa a vigorar coin as seguíntes modificações:

"Art. 589
···········~····

.

·······~··~··~···~·····~·

IV- 10% para a "Conta Especial Emprego e Salário"·
V~ lO% para as associações de aposentados regularmente reconhecidas."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publícação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

O objetivo da presente proposição, apresentada em
atendimento a reivindicação dos trabalhaldores aposentados e pensionistas do Brasil (que estiverem reunidos
em seu VIII Congresso, na cidade de Ipatinga), ê destinar parte da arrecadação das contribuições sindicais
-(lo% apenas) às associações de aposentados regulares.
Sala das Sess_ões, 2 de abríl de I 984 -Nelson Carnel*
ro.

LEG!SLA(;ÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRAI!ALHO

··A;~:-;·89~ ··r;; i~·~~r'tâ~~i~ d~· ;;;~d;çã_:;' d~o·~~~t~ibuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela
Caixa Econômica Federal, a forma das instruções que
forem _expedidas pelo Ministro do I:r.ll_ba_lbo:
I - 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;
IJ -15% (qulnze por cento) para a federação;
II I - 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo;
IV- 20% (vinte por centorpara a ·~conta Especial
Emprego e Salário".

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

~·-·····-····~

..

-·.·~·_1_·_·~--~·'

( À.s Comissões de CofiSti(uiç((õ e JustiÇa e de ~e
gislação Social.)

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O projeto
lidÕ seiá publicado e remet1do às comissões competentes.
·
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
1"'-Secretário.

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requei·
roa transcrição, nos Anais do Senado, do artigo .. Estudo de_ uma política média'', de Geraldo Lesbat Cavaquari Filho, publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de
31 de ruarço último.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1984- Passos Pôrto.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - O requerimento que vem de ser li4o será submetido ao exame da
Comissão Díreto,ra, nos tertnos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Luíz Cavalcante, --por cessão do nobr~ Senador Milton Cabral.
O Sr. Luiz Cavalcante (PDS - A L. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presiden'::
te, Srs. Senadores:
Ocupo a tribuna apenas para dar conhecimerito à Casa, de três eleições simuladas reCentemente levadas a efeito, nesta Capital. A primeira, no Sindicat6 de Jornalistas
Profissionais, no dia 29 do último mês, para saber qual
dos "presidenciâveis" é o preferido da classe dos jornalistas. Em primeiro lugar, o mais votado foi o VicePresidente, o _S_enhor Aureliano Chaves, que alcanç_ou
130 votos; o Senhor Paulo Maluf obteve 7 votos; e o Ministro Mário Andreazza, 3 votos.
_
A outra eleição foi re8.!izada no dia 30,- it.a Oi:'derri dos
Advogados_ de Brasília, congregando 1.700 advogados.
O Senhor Aureliano Chaves foi o vencedor com 943 votoS;effi segundo lugar o Governador Le.onel Brizola com
186 votos. O Deputado Paulo Malufobteve 87 votos e o
Ministro Mário Andreaz:za obteve 24 voto$. Percentualmente, Aureliano Chaves obeteve 55% dgs_ v_otos apurados, Leonel Brizo(a 11%, Paulo Maluf 5% e o Ministro
Mário Andrea..zza. 1,4%.
Por llltimo, no dia 3 I de março, o nosso eminente colega Senador Albano Franco reuniu no Restaurante Bonapetit, para um almoço~ 18 Presidentes estaduais de Federações da Indústria, e mais alguns conselheiros. _Naquela oportunidade, foi feita uma eleição simulada. Dos
25 votos depositados, o Sr. Aureliano Chaves teve nada
mais, nada menos que 20 deles; 3 votos foram para o Deputado Paulo Maluf e 2 fora!ll para o Ministro Mário
Andreazza.
Em virtude desses resultados tão auspiciosos, tão
avantajados para o Sr. Aureliano Chaves, que vêm confirmar muitas oUtras pesquisas, tem inteira razão o estudante V alter Macário, Presidente do PDS Jovem de Ri·
beirão Preto, que no dia 2 de março último, saudando o
Sr. A,ureliãno Chaves, concluiu com as seguintes palavras:
.. Não sabemos se o Senhor_ tem a maioria dos
cpnvencionais do seu partido para indicá-lo candidato à sucessão. Mas"" sabemos guC o Senhor ~ttm a
maioria do povo brásileiro e a opinião pública a seu
favor, e estamos certos de que aqueles que se )Josi- -clonarem contra a vontade popular estarão cavando
a Própria sepultura."
A meu ver o estudante tem carradas de razão. ·um
partido rejeitar candidato como Aureliano Chaves, seria
corileter verdadeiro sUicídio político. Era o que tinha a
dizer. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Almir Pinto .

O SR. ALMIR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. ·sERÃ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O Slt. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena, para uma breve comunicação.
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
uma comunicação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu, gostaria de dizer a V. Ex• que vou fazer uma breve
comunicação e que, por delegação da Liderança, falará
hoje o nobre Senador Henrique Santillo, em oportunidade que S. Ex• combinará com a Mesa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muito tempo que venho verberando, desta tribuna, contra as leis autoritárias
que ainda se encontram em vigor, entre elas, a Lei de Segurança Nacional, que apesar de ter sido atenuada, pelas
últimas alterações feitas por iniciativa do_Sr. Presidente
da República, atendendo a reclamos da sociedade brasileira, atravês do CongressO Nacional, ficou muito ainda
distante de ser um diploma legal que se coadune com um
regime genuinamente democrático.
-

O Sr. Nelson CafDelro- V. Ex• me permite apenas
uma retificação, uma colaboração?O SR. HUMBERTO LUCENA- Pois não, ouço V.

Ex•
O Sr. Nelson Carneiro- A iniciatiVã fOi dO Presidente
da República para o projeto, mas a atividade foi do Par~
lamento que criou uma Comissão para discutir essa alteração.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Perfeito. Se V. Ex•
ler o que eu disse verá que me referi que a iniciativa presidencial foi tomada em decorrência da campanha que se
fez dentro e fora do Parlamento. Mas, como dizia, mesmo com essa alteração, a Lei de Segurança Nacional
continua muito distante de atender aos legítimos padi-ões
de um regime verdadeiramente democrátiCo.
Tanto assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que ainda
há preso político neste País sob o guante desse diplolna
legal, de eiva inteiramente ditatorial.
E quero referir-me de- modo especial a JuvÇncio Mazzorollo,lendo _dois documentos que recebi a seu respeito.
O primeiro, ao Supremo- Tribunal Federal, diz o seguinte:
"Em nome daS entidades abaixo relacionadas,
manifestamos nossa preocupação -e nosso inc-onformismo com a permanência no cárcere do jornaBSta
paranaense juvêncio Mazzarollo, condenado pela
Justiça Militar a 4 anos de prisão com base na antiga Lei de Segurança Nacional em função de matérias publicadas no jornal "Nosso Tempo", de Foz
do Iguaçu, ainda em 1981.
_
O castigo ímPostO aojOrriã:Hst_ã_- -hoje na condição de único e UltiriJ.o preso polítiCo' do Pafs- é
francamente abusivo e reconhecidamente marcado
pelo cerceamento à liberdade de opinião e e:<pres~
são.
Juvêncio Mazzarollo está encarcerado desde 27
de setembro de 1982, portanto há 18 meses,
causando-nos estranheza e perplexidade a continuidade dessa situação mesmo- depois que, em dezembro último, a Lei de Segurança Nacional foi" reformada e significatfvamente abrandada, com benefíCios-IildíscutíveíS~para o aPenado ení'Ci_Uestão.
Por injusta e descibida, a permanência do jornalista no cárcere polítíCo- Con-Stitui um fato extremamente incOmodo e constrangedor, pois ofende seus
direitos de cidadão, afronta a consciência democrática do povo brasileiro, é extemporânea e denigre a
imagem do- Brasil perante as nações civiliZadas conforme evidenciam reiteradas manifestações da
Anistia Internacional e de inúmeras outras entidades nacionais e internacionais.
Por isso, certos de estarmos expressando um desejo da sociedade paranaense e brasileira, fazemos
um apelo para que as questões pendentes em relação
ao caso - recurso ordinário e adequação da pena à
nova legislação - sejam julgados prontamente,
possibilitando a imediata liberação do jornalista.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(~eção fi) ..

Tomamos esta iniciativa movidos pela confiança
que depositamos na Justiça, pelo dever de contribuir na preservação de sua confiabilidade e em defesa dos direitos humanos, na forma da Constituição
-da República e da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU.
Curitiba, 16 de março de 1984.
COMITE JUVENCIO MAZZAROLLO. pela
revOgação da LSN
O outro documento, sob o título Uberdade ou Morte,
está vazado nestes termos:
LIBERDADE OU MORTE
ComPletei Ontem 18 meses de cárcere, onde fui
jogado inapelavetmente pela (antiga} Lei de Segurança Nacional em função de meia dúzia de frases
publicadas no seminário Nosso Tempo, de Foz do
lguaçú, no distante ano de 1981, enquanto criminosos de lesa-pátria continuam HVreS e prosperando.
A certeza absoluta de que sou vítima de terrível
injustiÇa" e o esgotamento- da Paciência com esta situação insustentável impõe~me o dever de adotar a
medida que anuncio aqui: A partir da zero ho~a de
hoje, 28-3-1984, só voltarei a me alimentar se e quando for libertado.
Em hip6tese nenhuma e sob argumento nenhum
abandonarei esta decisão.
Sou o último preso polftico do País. Minha permanência no cárcere é uma Indecência que clama
aos céus, embora o clamor encontre invencível dificuldade de se fazer ouvir na terra - onde a reação
às ofensas dos direitos humanos é apenas diretamente proporcional à notoriedade das vítimas. "To- dos os homens são iguais em dignidade e direitos": é
a piada do século!
LIBERDADE OU MORTE!- é a minha escolha. Se morrer, não será suicídio, e sim um homicídio cuja reSponsabflidade todos saberão de quem é.
Poucos não conhecem o meu drama, por isso não
há n~cessidade_ de explicações -ou justificativas. A
consciência rião ine permite agir de outro modo. A
_decisão de jejuar até ser libertado é fruto _de longa
meditação e profunda avaliação de tudo o que já
passei. A indignidade há muito passou ·Oos limites
toleráveis. E ninguém tem o direito de se deixar ViOlentar.
O jejum é para ser libertado, e o sacrificio o dedico aos-q1,1e passam fome e toda sorte de dificuldades
por forçâ da crueldade de estruturas políticas, económicas e sO-ciais as -maiS Perversas.
Tenho esperança de sobreviver, mas isso agora
está nas mãos da Justiça, em quem, apesar de tudo,
ainda sou levado a confiar. Cabe à ela- e tambêm
ã sociedade - decidir se vale mais uma vida hUmana ou a norma insensata, repudiada nacional e in~
ternacionalmente.
PS. - Çalúnías como as divulgadas pelo jornal
Gazeta do Povo, quando me ac1,1sou de haver fugido
da prisão, só pode ser obra do demônio. Já não basta a infâmia que estão fazendo c-omigo em nome da
"segurança nacional".
Curitiba, 28 de março de 1984.- Juvênclo Maz,urollo.
Recebi este documeD.to da Comissão de Defesa dosDireitos Humanos do Parailã, pedindo para_que o le;gse
nO- Plenário a: fim de que"-cÕi1Siasse dos -Ánais do Senado.
- Sf~ Presidente, Srs. Senadores, fui informado de que o
advogado de Juvêncio Mazzarollo, Antonio Carlos Neto,já tomou as _de_vidas prividênciasjunto à Justiça, para
que seja devidam-erite consideradã." a sua nova situação
em vista da aitera"ção da Lei-de Segurança Nacional, visa rido à adCqu-açãO de sua pena, o que vai assegurar certamente a sua Iibertãção.
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O assunto está dependendo de pedido que forri:tulado
na Auditoria da 5• Circunscrição Judiciária Militar já referida, e, por decisão do Meretíssimo Juiz Auditor, já subiu do egrégio Supremo Tribunal Federal, estando de~
pendendo agora do nobre relat_or da matéria, Ministro
Relator Djaci Falção, a quem desta tribuna, faço o mais
- Veemente apelo, em nome da Bancada do ~MDB nesta
Casa, para que S. Ex~ tome as devidas providências n-o
sentido de apressar esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, por ser, uma causa de inteira justiçc~_.
Efa o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. -PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Líder Nelson Carneiro, paia uma
b~~-e _comunicação.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, para uma comunicação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo esta tribuna com profunda tristeza para incluir
nos Anais o registro do falecimento, no Rio de Janeiro
cerca -de uma semana, do Dr. Antônio Vieira de Melo,
que entre outros cargos exerceu o de Secretário de Educação no Governo Negrão de Lima. Era, sem favor, uma
das mais sólidas culturas do nosso País e continuava
aquela tradição de inteligência, de brilho que marcou o
seu irmão, um outro bàiano, o Deputado Darcflio Vieira
de Meio.
Deixa, Antonio Vieira de Melo, uma grande lacuna,
seja como Procurador do Estado, seja como advogado
militante, seja como um erudito. Aqui, desta tribuna,
traduzindo o pens~entq e o sentimento de quantos os
conheceram - a princfpio na Bãhia, depois no Rio de
Janeiro, onde viveu durante longos anos- quero deixar
o testemunho da minha saudade e do meu pesar pela
grande falta que o seu desaparecimento representa para
a cultura brasileira
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal -- Mário Maia - -Claudionor Roriz GaJvão Modesto- Alexandre Costa- João CasteloJosé Sarney- Alberto Silva- João Lobo- Carlos Alberto - Milton Cabral - Cid Sampaio - Marco Maciel- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Jutahy Magalhães - Luiz Viana - João Calmon - Roberto Saturnino- Itamar Franco- Alfredo Campos -Amaral
Furlan- Roberto Campos- Affonso Camãrgo.....:.. Jaison Barreto - Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli.
O SR. P.RESIDENTE (Lo manto Júnior)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
l ~-Secretário.
--

E lido e aprovado

o seguinte

REQUERIMENTO N• 29, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea "d", do Regimento Interno, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que
a matéria constante do item i:t9 5, seja submetida ao Plenário em primeiro lugar.
Sala das Sessões, 2 de abril de 1984. --José Igaácio
Ferreira.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado
o_requerimento, p·assa-se ao Item S:
Votação, em turno único, do Requerimento n~
15, de 1984, de autoria do Senador José lgnácio, solicitando-rios termos dos arts. 75, a, 76 e 77, do Re~
gimento Interno, a constituição de Comissão Especial Interna, composta por 7 membros, para, no
prazo de Um ailo, estudar aspectos relacionados
com a agropecuária brasileira. _(Dependendo de Parecer da Comissão de Agricultura.)
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SolicitO ao nobre Se_mi.dor Martins filho o parecer da
Comissão de Agricultura.

O SR. MARTINS FILHO (Para emitír pare-cer.)--

constante do item nY 6, a fim de que seja submemtido ao
Plenário -antes dO item n~' I da Ordem do Dia.
Sala-das Sessões, 2 de abril de 1984-:- Nelson Carneiro.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

De autoria do ilustre Senador José Jgnácio Ferreira,
vem a este Orgão Técnico o presente requerimento que,
nos termos do art. 76 do Regimento Interno, pretende a
constituição de "Comissão _Especial Interna, integrada
por sete membros, para, no prazo de um ano, promover
estudos_e levantamentos sobre a abertura de novrut frentes de produção agropecuâria, extrativa e de diversificada gama de insumos industriaiS ou de bens acabados, na
região dos Cerrados e em toda a área territorial d_o Cqrredor de Exportação e Abastecimento".
O objetivo das pretendidas novas frentes de prodUção
ê possibilitar o amplo funcionamento do terminal maríti~
mo do Complexo Portuário de Vitória, Espírito sa-hto.
Para tanto, são necessárias fórmulas para a contenção de
migrações interilãs- e ·nxação do homem ao campo,
mobilizando~se e treinando-se m.ão~de-obra para atividade econômica primária, secundária e ou terciária.
De acordo, aírida, com o requerimento, a Comissão
deve aplícar~se no exame da intr_odução de novas tecnologias para a produção agropecuária, extrativa: ejou industrial. Dessa forma, será possível a ampliação da fr.onteira agropecuária e, também, da extrativa. Isso permitirá a desconcentração e a interiorização do desenvolvimento industrial do País, resultando na substituição das
importações e no atendimento do mercado inte_rno, com
a exportação dos excedentes agrícolas, pecuários e industriais.
Na justificação, o autor faz ampla análise dos-_Cerrados e do_ seu aproveitamento para a produção de alimentos, salientando que "o Projeto _cerrados" já estâ em _
adiantada fase de implantação, como demonstr&. a atividade de campo, cujos recursos provêm da -associação
nipo-braSi\eira, de que resultou o surgimento de -Um
novo programa, denominado PRODECER-Programa
de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvoivíru.~nto
dos Cetrados, mantido pela holding brasHeira BRASAGRO, com 51% do capital, e pela holdlng japonesa JADECO, com 49% do capital".

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Aprovado
o requerimento, passa-se ao Item 6:
Votação; em turno único, do Requerimento n~'
25, de 1984, de autoria dos Sena_dores_ Nelson Carneiro, Humberto Lucena e Roberto Saturnino, soli~itando, nos termos do art. 37Lc, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de' Lej_da Çâmãra n~'
62, de 1983 (n~' 149/75, na Casa de origem), que modifica o art. 27 e seus parãgrafos da Lei n' 2.004,de 3
de Q_úiubro de 1953, alteTada pelã Lei nY 3.257, de 2
de setembro de 1957, que dispõe sobre a politica na·
cional do petróleo e define as atribuições do Conse__th_o Na_cional_ de Petróleo, institui a Socieade por
Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônim::i~ e dã
outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. _(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n"' 62, de 1983, será incluído na Ordem do_ Dia da
quarta sessão ordinária subseqUente, nos termos do art,
380, indso II, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 1:
Votação,_ em turno único, do Projeto de Resolução n"' 127, de 1982, de autoria-da ComissàQ_Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões e
recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito institutda pela Resolução n~' 69, de
1978, tendo

PARECERES. sob n•s 1.090 a 1.092, de 1983.
das Comissões:
- de Constituição e J WJtiça --19 promi:nciamento: pela constitucionalidade e jrJ.ridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, cÕm duas subemendas
que apresenta; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade~do substitutivo_ da Comissão
de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do
substitutivo que oferece.

A justificãção do requerimento demonstra que, tecnicamente, é viável a abertura de novas frentes de criàção
agropecuária, nos termos pro-postos.

E a criação da Com_i_Ssão Especial Interna ê passo inicial de um trabalho que poderá resultar em processo produtivo da maior importância para o País.
Opinamos,- portanto, pela aprovação do presente requerimento. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Lom~nto Júnior)- O parecer
da Comissão de Agricultura ê favorável.
Passa-se à votação do requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadore.$ que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqUência da deliberação do Plenário, fica
criada a Comis-são Especial solicitada através do Requerimento n9 IS/84.
Os Srs. Líder~s deverão encaminhar à Presidência, por
escrito, a indicação, de acordo com a proporcionalidade·
partidãi'ía, dos Senadores que comporão a referida Comissão.

O SR. PRESIUENTE (Lo manto Júnior)- Sobre a
mesa, requerimento Que será lido pelo Sr.
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DIÁRiO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

1~'-Secretário.

.t lido e _aprovado_ o seguinte
REQUERIMENTO N• 30, D)i: 1984
Nos termos do art. 346, iterri I, do Regimento Interno,
requeiro prefefêiícia para o Requerimento nt 25/84,

Votação do substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, que tem preferênCia regimental.
Os Srs. Senadores que o. aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Milton Cabral- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação;-O Sr. Hélio Guelros- Sr. Presidente, peço verificação
de VQtação.

O Sr. Milton Cabral - Sr. Presidente, eu pedi a palavra para encaminhar a votação, antes da manifestação
do Líder do PMDB.
Q_Sr, Hélio Gueiros- Mas eu pedi verificação devo-

tação.
O Sr. Milton Cabral- As duas

podem aconteEx' pedir verifi-

cação de v_otação .
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -_Lamento
ao nobfe Senador Milton Cabral que antes de
Ex~ pedír a -palavra, eu já havia anunciado a aprovação do substitutivo. Em seguida, o Senador_ Hélio
Gueiros haYia pedido verificação ·de votação.

~municar

Q_ Sr.

José Lins (PDS -

CE) -

Sim.

O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) vota Q. Líd_er do PMDB?
O Sr. Hélio Gueiros (PMDB -

PA) -

Como

Não.

O SR~ PRESID~NTE (Lomanto Júnior) -"Como
vota o Líder do PTB?
O Sr. Nelson Carneiro (PTB

~

RJ)- Sim.

O SR. PRFSID~NTE (Lomanto Júnior) vota o Líder do PDT?

Cõmo

S. Ex~ não está presente.
Os Srs. Senadores. já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Alrilir Pinto- Carlos Chiarellí- João_ Lobo- João
Lúcio :....... Jorge Kalume - José Lins - Jutahy Maga·
lhàe& - luíz Cavalcante - Martins Filho - Milton
Cabral - Nelson Carneiro - Octávio Cardoso - Passos Pôrto.
VOTAM "NÀO" OS SRS. SENADORES:
Alberto Silva - Hélio Gueiros.

O SR. PRESIDENTE (Lornanto Júnior)- Votaram
SIM 13 SenadoreS e NÃO 2. Total de votos: 15. Não
houve número.
De acordo com o Regimento Interno. Vou suspender
a sessão por tO minutos, fazendo soar as campainhas
para chamada dos Srs. Senadores, a fim de procedermos
à nova votação.
(Supensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão i reaberta as 15 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Persistindo a falta de quorum, em plenário, a Presidência deixa de
proceder à nova votação, ficando, portanto, adiada aVO·
tação da matéria, bem como, dos Requerimentos n"'s
857, de 1983; 6, de 1984; 896, de 1983; e os Projetos de
Lei do Senado n~'s 16, de_l982; 280, de 1980; e 21, de;
1983, -todos em fase de votação.
O _SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Passa-seao Item 10:
.
Dísc..l!ssào, em turno único, do Projeto de Resolução n9-2, de 1984, de autoria da Comissão Direto·
ra, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Seção de Protocolo Administrativo em Serviço de Protocolo Administrativo, _e dã outras providências, tendo
PARECERES, sob n~'s 44 e 45, _de 1984, das Comissões:

~oisas

cer. eu posso encaminhar a votação e V.

V.

Vou proceder, portanto, à verificação de votação.
Peço aos Srs. Senadores que ocupem os seus lugares.
(Pausa.) A votação serã procedida pelo processo eletrônico.
_
_
vai-se proceder à-votã.ção, votando em primeiro lugar
os Srs. Líderes.
_O SR. PRE~ID~NTE (Lomanto Júnior) - Como
vota o Uder do PDS?

-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e ju~idicidade; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discus-são.
A vota:(;ão fica adiada por falta de quorum.
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PRESID~NTE
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DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL.(Seção 11)

(Lomanto Júnior)- Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~> 4, Oe 1984 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n'i' 40, de
1984), que autoriza o Governo do Estado de Santa
Catarina a elevar em CrS 7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil,
trezentos e noventa e quatro cruzeiros e- quarenta
centavos), o montante de sua dívida consolidada,
tendo
PARECER, sob n'í' 41, de 1984, da Comissão
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.

Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a d_iscussão.
A votação fica adiada Por- falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esfá esgotada a matéria- cõnstãnte--da "Ordem do Õia.
Por delegação da Liderança do PMDB, concedo a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILW (PMDB- GO. Pronuncia o seguinte discurso:)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Esta Casa promoveu, entre os dias 14 e 16 de junho de
1983, o SlmpóS.íci de- InfOfmádC"ã do Senado Federal~
Saudada como uma vitóilã de todos aqueles que lutam
pelo restabelecimento da democracia, em nosso Pais, e
pela implantação de uma nova ordem econômica interna
e internacional, o Simpósio sig-nificou um foftalecimefito
do Congresso Nacional para discutir e influir nos rumos
da informatízaç-do da s_ocíedade brasileira.
Mais do que um simples encontro para a discussão dos
problemas relativos a esta tecnologia avançada no mundo moderno, o· Simpósiõ de Informática do :Senado Federal foi, certamente, o encontro entre os representantes
do povo e as entidades realmente representativas de interesses envolvidos, de um ou de outro modo, com a informatização da sociedade, seus efeitos e condicionantes.
Participaram do evento, porta-vozes _do Governo, representados pelo Minlstééio daS Comunicações e pela
Secretaria Especial de Informática. Também estiveram
preserites as mais importantes entidades do setor, como a
ABICOMP, da indústria de computadores, a SUCESU,
dos _usuários de computadores, a ASSESPRO, das em~
presas de serviço de processamento de dados, a SBC, da
comunidade académica e científica, a APPD, dos profissionais de processamento de dados e o DIEESE, representando os inúmeros sindicatos- de trabalhadÕres a de
filiado. Igualmente tomaram parte ativa no Simpósio
promovido por esta Casa, representantes de -todos os
partidos com assento no Congresso Nacional, representantes esses indicados pelas próprias direçôes Partidárias.
Realmente, Srs. Senadores, a Informática é uma área
em que há lugar para o orgulho do empreendimento nacional bem sucedido.
Os Anais do Simpósio de Informática do Senado Federal estão aí para demonstrar um p-anorama rico e complexo de toda problemática que envolve este assunto_, Poderemos, na leitura deste material, conhecer e acompanhar as discussões realizadas sobre a política governamental do setor, sobre a informatização -da sociedade,
sobre a relação entre Informática e soberania nacional,
sobre seus efeitos na geração de empregos, sobre a situação de nossa indústria e de nossa área de prestação de
serviços, bem como, a opinião de cada um dos partidos
políticos, com representantes no Congresso, sobre cada
um destes temas.
Não é meu objetivo, neste moÍnento, resumir a amplitude dos assuntos debatidos no Simpósio. Gostaria, en."tretanto, de ressaltar alguns aspectos que mereceram a

aclamação no Simpósio e refletiram o consenso de todas
as entidades presentes. Entidades essas que o Senado Federal entendeu serem representantes legítimos dos mais
importantes segmentos sociais envolvidos no assunto._
Essas entidades, considerando:
19 A importância da Imformática que em seus móltiplos e variados aspeetos, permeiam todas as atividades
sociais, econômicas e políticas de qualquer sociedade
moderna;
29 Que o desenvolvimento tecnológico_ e a crescente
informatização da sociedade influem marcantemente em
nossos valores culturais, lastro de nacionalidade;
39 Que o Brasil tem dedicado expressivos esforços no
sentido de orientar o seu desenvolvimento no campo da
Informática de modo a gerar o conhecin:iento, a competência e a capacitaçào tecnológica indispensáveis à nossa
autode_terminação;
49 Que a autonomia e o poder de competição de cada
país no contexto internacional é hoje determinada, entre
outras condições, por um sólido setor de informática desenvolvido internamente, capaz de reduzir condidon_a-_
mentos externos limitadores do exercício pleno da -soberania nacional;
-59 Que hã necessidade de preservar as conquistas tecnológicas e econômicas que a polítiCa de Informática no
Brasil tem propiciado ao País.
Afirmaram suas convicções ode que:_
a) É funda_mental que o processo de informatização
da sociedade seja conduzido democraticamente, coin a
participação de todos os segmentos sociais, através de
seu foro mais legítimo - o Congresso Nacional- de
modo a assegurar que os beneficias sociais decorrentes
sejam _dirigidos ao homem brasileiro.
b) . A reserva de mercado a empresas genuinamente
nacionais e compromissadas com o desenvolvimento
próprio de tecnologia é o mecanismo mais eficiente e
op~rtuno para assegurar condições de consolidição. .da
capacitação nacional em todos os aspectos da Informática, sendo imperiosa a adoção de medidas legislativas que
garantam o continuo desenvolvimento do setor.
Assim, Srs. Senadores, o Senado Federal iniciou o deb-;.te sobre a problemática da informatização de nossa
soc~e~_ade em um Simpósio que, na opiníão generalizada,
significo~· um forta~c~me_nto da imagem do ~oder Legislãtivo em gerai, e desta Casa em particular.
SCguiram-se ao Simpósio pronunciamentos sobre o tema, onde a posição daquel~ com assento n~ta Casa
passaram a ter, cada vez mais, um peso político expressi-

vo.
Foi com o espírito aberto aos novos passos que o Senado dª República viria a dar sobre o tema da Informática que nos deparamos com o atual Ciclo de Debates,
promovido na Comissão de Economia.
__ fato que seria elogiável, com9 mais uma oportunidade para_ debater este _importante tema. Infelizmente, no
entanto, este ciclo de debate, segundo a palavra de conceituadíssimos Senadores, nasceu eivado .de dúv"idas.
Claro que isto constituiu preocupação a todos nós.
Meticulosa e criteriosa seleção Íoi feita, sobretudo, segundo o Senador Severo Gomes e o Seriador- Fábio Lucena, que já se pronunciaram neste plenário a respeito,
meticUlosa e criteriosa seleção foi fdta- para definir os
conferencistas. Entre um ou outro representante de órgão-gOvernamental e entidades representativas do setor,
foram- convidados homens com notória ayersão à política que defende a reserva de nosso mercado aos interesses
empresariais -brasileiros, comprometidos com a geração
de tecnologia nacional.
b- nítido, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a questão da Informática ê polêmica e envolve vultosos interesses internacionais que são prejUdicados pelo intenso debate naçional que propõe para o Brasil uma política autónOJI?-_a em matéria de informática e um controle mais
efetivo sobre o desenvolvimento de todas as fases de sua
inovação.

.

O Sr. Carlos Chiarelli- Permite V, Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço o nobre Senador Carlos Chiarelli.
Ó Sr. Carlos Chiarelli- Ilustre Senador, ouço com a
maior atenção o pronunciamento de V. Ex• que, alêm do
brilho pessoal e da importância da opinião do ilustre re~
presentante de Goiás, também tem a chancela, segundo
me parece, d_a própria Liderança partidária. Gostaria de
enfatizar, aPr-Ovdiãndo a temática que traz à co_Iação
desta Casa, ii~sta farde, a reiterada e manifesta posição
do Governo de prosseguir na política que adotou desde
as diretriZt:s iiliCiaís do Presidente Figueiredo, no sentido
de assegurar, dentro de um modelo democrático, as con#
dições -íitdis"pensáveis ao desenvolvimento tecnológico
nacional, usando C() mÓ- instrumento, com tem usadQ- _e
creio que adeQuadamente - , a reserva de mercado.
Meio e mecanismo que se têm demonstrado satisfatórios, malgrado as pressões sobre tal instituição exercitadas por interesses alienígenas, malgrado as tentativas
de_eivar tal princípio de algumas culpas que, na verdade,
não existem. Posso inclusive, em aproveitando a manifestação de ..V. _Ex•, assegurar e antecipar que é pensamento .do Executivo fazer: chegar ao Congresso, fazer
chegar ao Parlamento Nacional, possive_lme_nte na segunda quinzena do mês de maio, projeto dentro da linha
política já definida pelo Conselho de Segurança Nacional, e executada e implementada pela SEI, no sentido de,
lado a lado com os projetas já tramitando e a trilmitar
nesta Casa, assegurar uma hierarquia legislativa maior
do que aquela hoje existente, para que posssamos realmente garantir a nQ,s.sª Política Nacional de Informática
com a chancela valiOsa e democrática do Congresso Nacional, dando-lhe a continuidade, a profundidade e a
amplitude que ela merece. Aproveito o ensejo para fazer
esta Comunicação do envio dessa mensagem ao Legislativo, que deverá estar aqui possivelmente na segunda quizena de maio, guardando essa marca e trazendo esse
timbre da preservação da reserva de mc;rcado, da preocupação prioritária com o desenvolvimento e a emancipação tecnológica -nacional, e com a idéia de fortale_cer,
dentro do processo de democracia, inclusive económica,
a indústria brasileira.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Com justificado
ouço suas palavras, eminente Senador Carlos
Ch}areÜi, que certamente, além de falar em seu próprio
nome, como eminente Senador, como eminente Par desta Casa, fala também em nome de seu Partido, no exercício eventual da Liderança do PDS.
com prazer que ouço esta informação trazida à
Nação pelo eminente Senador, de que o Governo enviará ao Congresso Nacional o seu projeto, para definir, de
forma legislativa, a Política Nacional de Informática,
preservando, sobretudo, a instituição da reserva do mer~
cadp à indústéhi ge-nuinamente nacional, para o avanço
tecnológicõ-desse setor no Brasil, o que é iinensamente
importante.
prazc~r,

e

O Sr. Alberto SJiva- Permite-me V. Ex_' um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço o eminente
Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva - Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex•, que nesta Casa tem demonstrado inúmeras
vezes o seu interesse, o seu apoio a tudo que diz respeito
àquelas soluções que trazem para o Brasil a nossa independência tecnológica, aborda hoje um dos pontos altos
e"importantes da nossa política tecnológica no campo da
Informática. Aproveito este aparte para trazer, r:omo
complemento ao seu discurso, uma informação, que já
tive oportunidade de dar conhecimento à Casa: um país
só se torna independente quando domina tecnologias di-
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ferentes. A tecnologia da Informâtica se resume tãosomente, e principalmente, numa pequena pastilha que
se chama Chlp. A l que está o cérebro dos computadores
e de toda maquinaria que compõe a fnformâtíca, a Cfbernética no Mundo inteiro. No Brasil, em Minas Gerais, precisamente, existe um Instituto que está trabalhando na purificação do quartzo, e o passo seguinte serã
a obtenção do chlp, fundamental à indústria da Informática e também das fibras ópticas. A informação que tenho hoje é que fof aUtOriZada p-e[o Governo -de Minas
Ger-aís a transferêficía dessa tecnologia a empresas nacionais, que, daQui para a frente, vão cuidar de executar
a nossa própria política, istO é, além da legislação que V.
Ex• defende, de uma reserva de mercado, é preciso que
tenhamos a tecnologia para sermos independente. Estamos bem próximos de ter essa tecnologiã -com pesSoal
técnico nacional, no CETEC de Minas GeraiS. Era minha contribuição ao discurso de V. Ex•

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V.
Ex' seu aparte. Afirmara anteriormente, nobre Senador
Alberto Silva, que a Nação considera O setor de Infor~
mãtica como bem _S.iiCedido no País, sobretudo nos últimos oito anos. Hoje-isso" é um consenso nacional. Quando se defende, até com intransigência, a reserva de mercado para a indústria naciOnal, quando se defende a necessidade de _urna. bus~ nacional de aperfe1çoãii1êi1tõ
tecnológico nessa área;e-claro que temos a preocupação
de não premiar a incompetência. Certamente, tôdos nós
jamais desejaríamos premiar a incompetência, ainda que
de iniciativa naciorial. Aliás, sobretudo de iniciatiVa na- _
cional, diria eu.
Na verdade, depois que se irlstituiu a reserva--de mercado, manifestamente esse setor foi bem sucedido s_ob estes
dois aspectos: o aspecto industrial e o aspecto de avanço
tecnológico internO: Sem sObra de dúvida, este fato é inegável. Não hã um setor que o negue, nem mesmo aqueles
que avançam hoje, de forma célere, diria eu, sobre essa
importante reserva.
Disse tambêm anteriOrnieiJ.te tratar--se a ques:tão-de Informática assunto ãltamente polêmico, no qUal se enVolvem, sem dúvida, interesses internacionais vultuos[ssi-mos. Também ê uma coisa bem estabelecida e bem aceita
por todos.
Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não podemos acobertar, nesta Casa, posiCionamentos· mari::ãdamente impatrióticos sobre o assqnto. Assim, nàÇ)_Q_odemos ficar calados quando convidados ao Cic_lo_de Q~ba
tes conclamam governos estrangeiros para intefvii' em
nosso País contra a politica de reserva de nosso mercado
de Informática aos interesses brasileiros.
Infelizmente lamentamos qUe tC:riha chegado a Drvel
tão absurdamente _comercial_o eQ.tendim~nto, de alguns,
sobre o que significa soberania nacional.
Não precisaríamos cítar o bom exemplo do Simpósio
de Informátii::ã para saber que o nivCI da discussão_ de_
tema tão abrangente e complexo tem que ser colocado
em patamares bem mais elevados do _que os propostos no
Ciclo de Debates.
Esta Casa precisa sim abrir mais espaço para ouvir os
interesses realmente representativos da sociedade e não
aqueles minoritárioS, inlei'CSsadõs unicamente em pressionar, através de argumentos inconcebíveis os que desejam para o País um domínio çompleto sobre a tecnologia
e o mercado interno da Informática.
Perdem tempo os que acreditam que ifemos abrir mão
de defender o genuíno interesse da Pâtria.
Lembro a estes, para encerrar, que desta vez-o nosso
País não aceitará iilterfer-ênCias externas·ne:rastas que venham prejudicar o que estamos traçando para tornar a
PoHtica Nacional de Informática ligada aos_OOiiSO_s_interesses estratégiCos. Os temPos-São ·outtos e felizmente
não existe mais clima para que alguns possam tramar
nos gabinetes dos países ricoS~ seril ó 'Conhecimento da

sociedade brasileira, planos duvidosos que comprometam o progresso do País, a sua independência e a sua soberania. Ninguém desconhece, hã não muito tempo, sob
o signo de ferrenho autorítarismo, assinou-se, por exemplo, o Acordo Nuclear com a Alemanha em gabinetes fechadQS, e todos nós ameaçados pela represssão, assisti.:
mos revoltados à indignidade cometida pelo Governo de
então. Hoje, sob o signo das grandes- transformações
econômicas, políticas e sociais intermi.s-, conquistadas
pela resistência incessante da esmagadora maíorfa do
povo brasileiro, não mais assistiremos, simplesmente revoltados, a qualquer outra agressão contra a nossa soberania e aos interesses da Pátria. Caso aconteça, é Claro, o
povo a· sociedade irá à praça pública e exigirá-~ CStou
certo - o respeito a seus inter~sses.
O futuro de uma nação não se vende, não se troca e
n~o. se empresta.

-O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior Fazendo soar
a -campaiilha.)- V. Ex' dispõe de três minutos para concluir o seu pronunciamento.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

Esteja certo V.

Ex• de que o concluirei antes.
Ã- Política Nacional de Informãtica voltada para o
nosso desenvolvimento técnico-científico ê um patrimônio nacional intocãvel e, por isto, n'ào pode ser definida
em espaços fechados por meia dtlzia de pessoas e por
meia dúzia de interesses.

O Sr. Mário Maia- Antes .de encerrar, permite-me
V; Ex• um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO --Para evitar que
isto aconteça, grandes passos serão dados daqui para
frente, no sentido de mobilizar a opinião pública nacional e hoje, às 18 hor_as, no anfiteatro de Convenções da
Universidade de São Paulo, um ato público serã promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela Associação Brasileira de Indústrias de Computadores e Periféricos, pela Associação de ProfissiOnais de
Processamento de Dados, pela Federação Nacional dos
En,ienheiros, pela Socíedade Brasileira de Computação,
Federação Nacional de Engenheiros e pelo Siildicatp_dos
Engenheiros no Estado de São Paulo, que marcará o. início de uma grande campanha de âmbito nacional e popular pela defesa do mercado interno, de nosso avanço
tecnológico e da produção informática genUinamente
brasileira.
O Sr. Mário Mala- Permite V. Ex• um aparte?
Q SR. HENRIQUE SA.NTILLO -

Com muito prazer, ouço V. Ex• nobre Senador Mãrio Maia.
O Sr•. Miirlo Mala- Por certo V: EX~ faz-um relato df:
grande importância para o' Congresso, aqui da tribuna
_9o Senado, nesta tarde. A preocupação de ~A_ Ex• como a
preoç_upação de todos õS homens que p~nsam nÕ futuro
desta Nação, com respeito ao problema que V~ Ex' com
tanta clareza e sabedoria aborda foi objeto_também da
nossa preocupação logo no início do nosso mandato
quand'? quando chegamos a esta Casa, porque achamso
que, r~almente, o futuro da humanidade está.no desenvolvimento da informática e da telemática, Os pafses
mais adiantados jã chamam a civilização pós-indústria! a
civi_!ização que es~~_nascendo agora em virtude da microcomputação e o emprego dos microprocessadores que
fazem o milagre da comunicação em termos nunca ante.s_
pen_~ados. _Então, nqb~e Senador Henrique Safltillo, convencidos de;; que o futuro da segurança de qualquer
nação está intimamente, profundamente ligado ao domínio desta nova conquista científica e tec-iiológica_da humanidade que é a Informática e a Teleirifórmâtica nós
propusemos em um projeto, em tramitação nesta Casã, a
criação do Instituto Nacional de lnformáticâ e Telein~

Abril de 1984

formátíca. E, na exposição de- motivos lembravam que
talvez fosse válido também criarmos um Ministério de
Informática e Telemática para cuidar da política da infofrriâtica no Brasil. Portanto, louvo a colocação que V.
Ex• faz neste instante de tão momentoso assunto e de tão
grande fmportância para o nosso País que ê a reserva de:
mercado para esta ciência e tecnologia que o Brasil hã de
dominar, transformando-se assim, numa nação tão próspera e independente quanto são, hoje, o Japão, os Estados Unidos e outros países que jã têm pleno domínio
dessa tecnologia. Muito agradecido a V. Ex•

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Acredito firmemente, eminente Senador, que posição como esta defendida por V. Ex•. posição como a defendida pelo nobre
Senador Carlos Chiarelli, assim como a pos.ição defendida pelo ilustre Senador Marco Maciel, da tribuna deste
Senado, a respeito desse assunto ·~mportante, posição
cofio a defendida, a_gora mesmo, pelo emiO.ente Sena_dQr
Alberto Silva, posiç-ãÕ como a defendida aqui pelos Senadores Severo Gomes e Fábio Lucena são as que con·
sultam, verdadeiramente, o interesse nacional nesta ârea.
Estou também convencido de que dois pontos ressaltam,
no momento, a respeito deste_momentosq_assunto. Em
primeiro lugar, que o Congresso Nacional não abre mão
em restabelecer de forma democrática, em nome da sociedade, uma políti_ca nacional de informátiGa consentânea cotn os interesses nacionais e que inclui, ao meu ver,
segundQ a opiniào da imensa maipria O.os Congressistas,
a necessidade de preservação da reserva de mercado a
·empresas genuinamente nacionais. Em segundo lugar,
não abre mão o Congresso Nacional, pela sua imensa
maioria e_de forma supra partidária, ao meu ver, de posi·
cionamentos que reivindiquem, também, uma democra·
tizaÇão desse setor, além de, propriamente, o estabelecimento _de uma política nacional de informática no que
diz respeito à indústria, de empatadores mas enfocar o_
tema de forma global como forma de se democratizar a
sociedade ou, pelo menos, de s_e estabelecer uma democratização efetiva em toda a sistemática de informati·
zação da socie_dade br_asileira.
Esses dois pontos foram bem claros e bem definidos
no Simpósiõ Nacional de ]nformática, realizado no ano
passado, com representantes de todos os partidos políticos, incluindo Senadores e Deputados Federais de todos
os partidos políticos com assento no Congresso Nacional.
Portanto, creio que o Congresso Nacional através de
- todos os partidos através da imensa maioria dos Deputados e Senadores, encontra-se atento em relação, sobretudo, a esse assunto importantíssimo para a vida do País.
Eu agradeço a V. Ex•
Ollço o eminente Senador João Lobo.
O Sr. João Lobo- Senador Henrique Santillo, todos
nós conhecemos o grande espírito público de V. Ex•, a
coragem cívica que aprendemos admirar em V. Ex• e a
persistência com que aborda temas verdadeirament~; importantes na tribuna desta Casa.
O SR. HENRIQUE SANTILLO -

É bondade de V.

Ex•
P Sr. J~io LoJJo- Nó~ queremos aplaudir novamenM
ie a insistência com que V'. Ex• quer trazer para o debate
ne.'ita Casa um assunto tão polêmico, como é o assunto
da polltica da informática nacional. Eu penso, Senador,
isto é uma opinião pessoal, que está certa a reserva de
mercado. Nós devemos preservar essa incipieilte indústria, tão vital para o desenvolvimento do Brasil. Mas eu
faço- isso com muito cuidado, temendo certos aspectos
verdadeiramente polêmícos, como V. Ex• diz. Nós devemos ser bastante pragmáticos para encarar os pontos
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fundamentais, porque se não nós corremos o risco- eu
só quero repetir a frase, apesar de com ela eu -nãõ- con-

cordar, do Senador Roberto Campos-, se não nós cOrremos o perigo de descobrir o jã descoberto. Então, nós
estamos entrando numa seara nova par'á 6 conhecimento
mundial, nova para a humanidade, que deve ser trHhada
com muito cuidado, para que o Brasil obtenha o máximo
possível, e não tenha que se debater vâmente para chegar
a descobrir aquilo que jã estava descoberto, perdendo
um tempo precioso nessa tarefa. Eu acho que a· política
da informática nacional deve ser amplainente debãtida
nesta Casa, deve ser debatida por todos os segmentos da
sociedade brasileira, deve ser transformada em debates
comuns, em temas comuns que o povo perceba e deles
participe. Nós não queTerriOs entregai- nada deste País a
ninguém, nós queremos preservar a integridade nacional, queremos preservar as grandes conquistas de que o
País tanto necessita pa~a o seu desenvolvimento e para o
seu crescimento. Nós não queremos ficar muito atrás,
não queremos ficar marcrindo p-ã.ssO, não queremoS o
passionalismo dentro de uma discussão técnica, essencialmente técJÍ.ica. Nós teinos muito medo dos monopólios que são feitos em torno do nada. Eu nãO vou entrar no mérito da questão, quero apenas parabenizar a
coragem cívica de V. Ex•, na insistência com que quer
trazer para o debate desta Casa e do Brasil, a importante
política da informática nacional. Era o meu aparte.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eminente Senador, esteja certo V. Ex• de que todos os nossos pares estão atentos a essa problemática toda aventada no seu
aparte. A ninguém interessa, neSte País, piemiar a incompetência e constituir castelos sobre as areias do nada. Como de resto, é bom que se diga, o autoritarismo o
fez durante os últimos 20 anos neste Pais. Se hã iniciativas que acabaram por marcar os últimos 20 anos de nos-.
sa História foram as cons1í-UÇões de castelos faraônicos
sobre o nada, principalmente sobre o nada dos interesses
do País,
Discordo de V. Ex•, no entanto, quando diz que o
problema é apenas têcnicó. -O problema ê sobretudo
político, de decisões poHticas a serem tomadas pela socíedi:tde brasileira, principalrriefúe, mais uma vez, através
da instituição que- melhor a -representa, ou deveria
representá-la, o Congresso Nacional.
Estou de acordo com V. Ex• quando teme os riscos de
continuarmos para trãs, como acabou acontecendo noutros selares da Economia, até mesmo através çla política
de moderniza-ção, realizada pelos últimos governos brasileiros. Como V, Ex•, não pretenderei, agora, já que
tempo não me resta, descer a considerações maiS detalhadas sobre a questão, mas acho que ela deve ser discutida pelo Senado, discutida pelo Congresso, como também acha V Ex •
Mas, fique certo V. Ex• de que o preço político, o
preço econômico e o preço social pagos pela sociedade
brasileira à influência carte\izada, oligopolista dos interesses internacionaiS têm sido bem maior do que o preço.·
e os riscos que poderíamos estar pagando para construir
uma tecnologia independente.
Ninguém prega nas discussões sobre tecnologia,
avanços tecnológicos, independência, soberania internacional, ninguém, é obvio, prega a necessidade de sedescobrir o que já está descoberto; claro ·qué não. Este é uffi ·
slogan, inclusive, eu quero dizer, badalado há dezenas e
dezenas de anos, neste País por todos aqueles que semp'e
pretenderam abrir as portas da Nação à inOuência docapital estrangeiro. E eu não tenho preconceitos em relação ao capital estrangeiro, agora -i:lão o quero sufocando a soberania deste País e depredando a sua economia,
como os tempos aluais são, sem sombra de dúvidas, a
evidência -inequíVoca desSe Processo.
Não quero ver o meu País, daqui a lO anos ou 20 anos,
tendo de recorrer novamente ao Fundo Mom:tário ln ter-
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naciOnal, esteja certo V. Ex• Nem eu quero, nem V_. Ex•
e~tou certo, ninguém q t,~e pensa nos interesses do
Brasil quer, sem preconceitos, é claro. Eu não diria sem
passionalismos, esta também ê uma questão que deve~er
discutida. Eu não diria sem emocionalismos e sem pas~
sionalismos, porque isso é impossível em política, em
questão política, e essa questão não é técnica. h uma
questão política, ê u_ma questão de deçjsão política,_e {;_
óbvio, q-uestões de decisões políticas são sempre, e devem ser mescladas fortemente pelo emocionalismo e pelo
passionalismo, pelas emoções do ser humano, é natural,
é claro, sem que elas venham toldar a nossa capacidade
de pensamento, de criacão, para buscarmos os caminhos
próprios e mais condizentes com os il'!teresses nacionais.~
Não se trat~, portanto: de u_ma questão técniCa, e por
isso mesrrlo Cste Plenário deverá discuti-la no decorrer
do presente ano, de fo_r~a, a meu ver, bastante aprofundada. Não podemos ficar, Sr. Presidente, à.deriva dessas
questões, isolados dessas questões fundamentais para o
futuro do nosso País. Porque enquanto estam~~ aqui tratando apenas de questões _institUCíOrt"ãis que são importantes, ~as tratando apenas das questões institucionais,
a burocracia e aqueles que não pretendem consultar os
interesses do Brasil continuam discutindo os assuntos de
caráter económico, de política ec-onómica, e decidindo
por nós, decidindo pela sociedade brasileira, e isso nãõ
podemos permitk
Por isso eu louvo, mais uma vez, no meu breve e despretensioso discurso, as palavras de todos que me apartearam, sobretudo àquele que me aparteou pela Liderança do seu Partido, o PDS, o Senador Carlos Chiarelli,
que acaba de anunciar à Nação a intenção do Governo
de enviar, até a segunda quizena do mês de maio do corrente ano, um projeto seu estabelecendo a política nacional de Informática, preservando a reserva de mercado
pára as indústrias genuinamente brasileiras, para ser discutido, debatido e votado por esta e pela outra Casa do
Co-n"gressc.--N acional.
quer e,

MÕito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros.
O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB-PA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do Õrador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho a impressão de que se se fizesse uma pesquisa
de opinião pública para avaliar qual o mais decepcionante e frustrante discurso já pronunciado pelo Presidente
Figueiredo, a vitória folgada seria do pronunciamentd
presidencial do dia 31 de março, pela cadeia de rádio e
televisão.
Aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o nosso eminente Presidente Figueiredo parece que piora de dia para
dia. S. Ex• não começou assim tão decepcionante e frustrador, como nos dias de hoje, mas, a verdade é que a
cada dia que passa o brasileiro está-se compenetrando de
que, pelo menos, uma coisa tem que ser derrubada imediatamente- é o mandato de 6 anos para Presidente da
_ República. EstáMse vendo que o Presidente da República,
no sexto ano do seu mandato, está cansado, enfarado,
sem .condições mais de governar, sem entusiasmo, sem
picardia, sem coísa alguma que motive e mobilize o po-

vo.
Esta foi a impressão deíxada pelo Sr. Presidente da
República, com seu pronunciamento de 31 de março. E
eu não vou dizer que li todos os jornais e ouvi todas as
televisões, mas posso dizer que não vi, nem da parte dOs
ilustres cor_religionãrios de S. Ex•, nenhuma palavra de
elogio, completo e incondicional, ao discurso do PresiM
dente Figueiredo. Apenas eles procuravam pinçar uma
ou outra coisa, para tentar salvar o discurso, mas, na
realidade, não houve um pronunciamento de qualquer
congressista ou qualquer político que realmente desse
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uma nota boa, uma nota razoável ao discurso do Presidente FigueiredQ.
Na verdade, Sr. Presidente, sua Excelência não disse
nada demais, mas pode ser que tenha dito alguma coisa
de menos. O discurso de S. Ex•, embora lido, é de uma
incOerênCia a tõOã -p-rova. S. Ex• diz que a Constituição
tem que se adaptar para ir ao encontro das necessidades
sempre renovãdas da socíedade brasHei_ra, mas, na mesM
m;l hora, vai logo dizendo que não se deve, de maneira
alguma alte_rar o dispositivo que consagra o colégio eleitoral.
Por outro lado, Sua Excelência anuncia, ao final do
seu discurso, uma eleição direta, para perto dos anos
2000, por dois turnos, dizendo que há necessidade de o
Candidato consagrado ter a confiança popular, a confiança de, pelo menos, a maioria de todo o povo brasileiro.
Não se entende como é que S. Ex• quer que na eleição
dlreta haja dois turnos para que o realmente eleito tenha
a m'aioria absoluta do povo brasileiro e venha a defender
6 colégio eleitoral que representa a vitória da minoria do
povo brasileiro.
As eleições de 82 mostraram que, em números popula~
res, as Oposições venceram o PDS por seis milhões de
votos. Seis milhões de votos foi a diferença entre a votação dos Partidos de Oposição e o PDS. Portanto,
quem vai eleger o Presidente da República, se for mantido o cânone atual da Constituição, ê o Partido minoritário riO Brasil.
Ora, se o Presidente da República acha que na eleição
direta hâ necessidade de dois turnos, porque não se pode
conceder um Presidente que não tenha a consagração da
maiCiiia do eleítorado brasileiro, como é que, na mesma
h9ra, S. Ex• vai admitir que o colégio eleitoral é legítimo,
quando esse colégio -eleitoral representa a minoria do
eleitorado brasileiro, porque seis milhões de votos consagraram a vitória das Oposições. ~ uma coisa que não
tem explicação, não tem coerência. Sua Excelência se
perdeu no seu discurso e, para justificar uma certa coe- rência, porque era evidente que não havia, ele foi catar
um discurso isolado, esquecido, que pronunciou uma
reunião íntima do PDS, quando declarou ..que nós vamos eli:ger governadores, vamos eleger deputados, vamos eleger vereadores, vamos eleger prefeitos", e deve
ter dito bem baixonho: "e também o Colégio Eleitoral,
para Presidente da República", Quer dizer, numa reunião absolutamente privada, partidária, íntima, sem ne·
nhuma repercussão para· o povo brasileiro, é lá que Sua
Excelência vai encontrar, depois de naturalmente catar
muito nos seus pronunciamentos, uma indicação de que
nas eleições de 1982 estava se consagrando o colégio eleitoral.
O SR. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. HtUO GUEIROS nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo o aparte ao

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Hélio G_ueiros,
observe até que ponto chegou o mandonismo mórbido, a
mania doentia de mandar neste País. Veja o que diz o
Presidente da República, em seu discurso publicado no
jornal O Globo~ de ontem: "Manterei, pois, a eleição indireta para o meu sucessor:"Era só o que faltava, o Presidente da República dizendo que ele, o Presidente, vai
manter a eleição índire:fa para a escolhã- do seu sucessor,
· qUando_ a competência ê do Congresso NacionaL Conlo
eu gostaria de ser do PDS, só neste fato, para mostrar ao
Presidente como é que se deve respeitar um partido polftic?. E.r~ s~, nobre Se!_lador.

O~ SR. Hli:LIO GUEIROS - Ilustre Senador Fâbio
Lucena, V, Ex' antecipou exatamente a denúncia da
maior blasfémia do discurso presidencial do dia 31 de
março. Sua Excelência foi incoerente, Sui Excelência foi
contraditório, mas Sua Excelência foi arrogante quanto
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O SR. H~LIO GUEIROS ~_Mas eu quero dizer que
tenho que me valer do pronunciamento escrito. E V. Ex'

sabe muito bem que o pronunciamento escrito é mais
sério e tem que ser levado em maíor consideração (fo-QUe
as palavras ditas de improviso, porque, como jã diziam
9s latinos: verba volant, scripta manent. Então, esse discurso de Sua Excelência o Senhor Presidente da República foi tocado, retocado, considerado, reconsiderado, colocada uma vírgula aqui, outra virgula acolá, um ponto
no final, e ele saiu bem à imagem semelhança de quem ia
ler o discurso.

Não acredito que o Senhor Presidente da República,
sabendo da expectativa da Nação brasileira, com relaçãO
ao seu pronunciamento, não tivesse tido o máximo cuidado de verificar, letra por !eira;- linha -por ilnhã:-do seu
discurso e só saiu, exatamente, aquilo que deve refletir,
rigorosamente, o pensamento de Sua Excelência o Se'nhor Presidente da República.
Dou o aparte ao nobre Senador Fábio Lucena e, logo
em seguida, ao ilustre Senador João Lobo.
O Sr. Fábio Lucena.- Nobre Senador Hélio Cueiros,
por meio de V. Ex•, eu gostaria de formular uma perguitta ao ilustre representante do Rio Grande do Sul, o éminente Senador Carlos _Chiarelli, que aqui no Senado engrandece, ainda mais, a gig<intesca representilçãO gaúcha
no Congresso Nacional. A quem cumpre definir a formá
sobre a escolha do Presidente da República? E eu respondo pelo eminente Senado!: Ao Congressõ Nacional,
porqoe a Constituição assim·o- estabelece. No entanto, o
Presidente da República não entende assim. O Presidente diz o seguinte: "Cumpre ao Governo -defmir a forma
de escolha do futuro Presidente da República." Está escrito. Quejoiital V. Ex' está lendo, Senador Hélio Gueiros?
O SR. H!LIO GUEJROS- Estou lendo, se não me
engano, o Jornal de Brasília, que publica ipsis lltteris.
O Sr. Fiibio Lucena - Eu estou com O Globo e o Se~
nadar Mário Mãia estâ -com o Jornal do BraS.Il. Não é
possível que todos os jornais do País tenham c-ometido
esse erro, na transposição para o impresSo, das palavras
do Presidente, que são o pensamento e a convicção do
Presidente da República ... Cumpre ao Governo definir",
quer dizer, usurpando atribuições do Congresso Nacional. O mais grave, todavia, ~ o seguinte: no di3 B- de
março, data do primeiro lustro da adminiStração do oe:
neral Figueiredo, ek disse Cni-seu díscufso: .. Não adÍiiito
que se altere a Constituição". Bem, naquela altura ele
não se lembrara do que dissera na primeira Convenção
Nacional da Arena, do PDS, aos 30 de novembro de
1980; disse o Presidente: "Em novembro de 82, teremos
as eleições diretas que prometi e como prometi, cumprirei. Nesse dia, em f5 de novembro de 82, vamos conquistar a maioria das Câmaras Municipais e das Prefeituras,
a maioria das Assembléias Legislativas e dos cargos de
Governador, a maioria ·da Câniara dos Deputados e do
Senado Federal". ''Em 15 de novembro de 82 nós iremos
conquistar essas maiorias", disse o Presidente. Ora, o
eminente Presidente do Senado, Senador Lomanto Jfnior, no dia 15 de novembro de 82, eminente Senador
Aderbal Jurema, eminente Senador José Fragefli, somente dos aqui presentes, porque os outros foram eleitos
em 1982, nesse dia, 44 Srs. Senadores já aqui se C:ncontra- vam, eleitos que foram em 1978 pelas formas estabelecidas na ConstituiÇão. Em 82, o PDS não elegeu a maioria
do Senado e não poderia-elegê-la, eleger essa maioria; seria impossfvel, uma vez que estávamos disputando um
te-rço da composição do Senado. Logo, em 1982, nem
PMDB, nem PDS fizeram maioria no Senado Federal.
Nobre Senador, eis a verdade verdadeira que não há
como possa ser escamoteada. Não se disputou no Senado Federal em 1982, logo, fpso fado, não se disputou
maioria no Colégio Eleitoral. E o que se chama de faláda ululante.
O Sr. Múlo Maia- Sofisma!
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O Sr. Fábio Lucena- Eu não ... Eu não diria sofisma,
para não des_cer aos tempos pré-socráticos; prefiro ficar
nos temPos do Conselheiro Carlos Átila. Mas, observe
V. Ex•, ainda diz o PDS que venceu a eleição para oColégío Eleitoral. Mas quando, nobre Senador Hélio Gueiros? Gostaria que V. Ex~ me dissesse quando, em que
dia, mês e ano o lúcido Partido Democrático Social venceu uma eleição neste País- o Brasil- para o Colégio
Eleitoral? E onde está, nobre Senador Hélio Gueiros, em
conseqiiência - Senador Josê Fragelli, V. Ex• que é um
Jurista de escol - o tal direito adquirido, que além de
não existír-no Direito Público, que é o caso do Direito
Eleitoral, e dos direitos políticos estabelecidos na Constituição, aí não há direito-adquíddo, isSo ti.óS aPrenderiiOs
no prê-vestiblllar, é Direito, para não dizer no prêprimário, nobre Senador, onde está o dii-eito adquirido
de o PDS eleger o Presidente da República, sucessor do
General Figueiredo, quando o PDS por impossibilidade
factual -eram os fatos que o impossibilitavam- não
elegeu a maioria no S~nado Federal? I! a pergunta que
lanço à casa na espera de que os eminentes, lúcidos
Líderes do Partido Democrático Social, respondam nãg
a. mim, mas à Nação que já está sãturada dessa -ilâ:
queação, nobre Senador Hélio GuCiros, agora coonestada pelo Presidente da República. Posso usar, sem temor
algum, essa expl-esSão, coonestada pelo Pfeside~te da
República, porque o disctiso do Presidente coonestoU
essa falácia, de se dii:er que houve um direito adquirido
para eleição do Presidente, com a conquista da maioria
no Colégio Eleitoral, fato que não existiu, obviamente.
Desculpe--me Por ter sido um pouco prolongado nO m~u
aparte.
- --O Sr. Carlos Cbiarelli- Permite V.

Ex~

um aparte?

~O SR. H~ÜO GUEIROS- Darei jã o aparte a V.

Ex•
O Sr. Carlos Chiarelli - Permita-me, nobre Senador,
porque sorTias chamados à colocação e podemos dar
uma sêrie de informações ao nobre Senador Fábio Lucena, que está vivendo um processo de amnésia políticoeleitoral alarmante e progressiva.
O SR. HtLIO GUEIROS- Fique tranqUilo, porque
já lhe darei ·o aparte.
Nobre SCnador Fábio Lucena, V. Ex• Já fez as-COntas
aritméticas e--:-já fez as avaliações cronológiCas paia provar, cabalmente, que o PDS não elegeu a maioria do Colégio Eleitoral em 1982. _
Então,- o Presidente da República, se quiser honrar
essa declaração sua, poderia enviar no meio dessa emen·
da, desse "pacotão" que ele vai mandar para o Congresso Nacional, um artigo propondo que esses 44 membros
do Senado da República, eleitos em 1978, não participem do C.olégio Eleitoral.
O Sr. Fábio Lucena Líder _do PDS.

Inclusive o nosso Líder e o

O SR.IiE:LIO GUEIROS- Só assim o PreSidente da
-República honrará essa sua· déCiãraçãO; -Porque se ele
disse que todos que vão constituir o_Colégio El~toral foram eleitos em 15 de novembro de-1978, ele tem que expurgar deSse c.olêgio Eleitoral os 44 ilustres e Õ.obres Se.·
nadorCs que já estavam aqui antes de 1982.
Concedo a aPãrte aO nobre Senador Carfos Chiarel!i.
O Sr. Carlos Chiarelll- Sr. Presidente, é fantástico o
quadro que estamos tendo aqui diante dos nossos olhos.
Realmente, de urna teatralidade brilhante, de uma com~
posição cénica das mais recomendáveis e há alguma cai~
sa que me deixa profundamente inquieto: é a amnésia, a
amnésia eleitoral, a amnésia partidária, a amnésia nu~
mérica de que foi acometido, de maneira fulminante e
aguda, o nosso ilustre Senador pelas Amazonas, e que
passou a ter o respaldo, também, do conterrâneo e lin~
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deiro do Pará, que parece que se viu contagiado desse
espírito de esqueCer númeiOs; resU!iadOs, va!oreS nut!léricos, tã9 recentes. Em primeir? lugar vamos ao texto
da oração do Presiden-te, perdoe·me, são oito linhas. O
que disse o Presidente ao se referir ao Congresso? "Esses
resultados positivos, em prol da causa democrática, exigem o seu complemento natural, que só poderá ser alcançado mediante revisão constitucional. Submeterei
projeto de emenda, dentro em breve, ao Poder Legislativo: Suas casas_ saberão compreender e aprimorar as so. lu-ções enCamínhadas à sua alta apreciação". Respeitoso,
hierarquicamente -bem postado, instrumentalizado dentro dos meihores padrões de relacionamento de pod_eres.
Parágrafo seguinte: "Entendo- que, nas circunstâncias
atU.ais da socied-adC brasileira, o CamitÍho maiS adequado
para atingir a plena institucionalização democrãticii do
país é o indicado pela própria Constituição, que prevê
modos eficazes para sua modificação e aperfeiçoamento. Poderes constituintes possui o atual Congresso Nacional, posta a questão em termos de reforma da Carta
Magna, segundo a tramitação nela estabelecida''. O Presidente.Subinisso, cõino"convém qUe seja aqUele que é democrata, àS diretriZeS Que a própria Constituição traça
para poder reforffiã-la. 6 Presidente.respeitoso do Congresso, vem bater às suas portas e trazer a sua proposição, para que o Congresso delibere. Corretíssima Pos·
tura, palavra final e incumbência do Congresso, encami·
nhamento- ~~ in-ícíitiVB: do Po_der Executivo que a tem,
como a temos todos t).ÓS. E ele estã aqui a explicitar este
relacionamento adequado, ,adulto, maduro e idóneo entre os Poderes. Afinal das contas, onde estâ a agressão
que o Presidente cometeu ao Congresso? Onde está a sua
heresia no dizer apenas e tão-somente, que vai encaminhar, que vai tomar uma iniciativa, e que dentro dessa
iniciatiV-a ele tem uma posição e fez uma opção política e
jurídica? Ora, parece-me extremamente inquietante este
tiPo de distorção e deSnaturação que se faz da matéria.
Mas, há mais. O Presidente recapitulou o seu discurso de
30- de novembro de 1986, do qual nos deu notícia o ilustre Senador Fábio Lucena. Mas, uma notícia discretamente sumáría e êortada na- sua Parte final. Não quis S.
Ex~ ir até o fim da Oração d9 _Senhor Presidente, não sei
porque. O qUe diz o Seilhor Presidente? "Ao referir-me
às eleições de 1982, frisei: •'Nesse dia vamos c-onquistar a
mai_oria _das_ Câmaras Municipais e das Prefeituras, das
AssCmblêias Legj.slativas e_ do ca.rgo de Governador, da
Câni"ãra -dos bCputados e do Senado Federal". E, conseqüenterriente - V. Ex• ilão teve olhos para ver, V. Ex•
não teve voz para repetir- e c_onseqaentemente, Iegiti·
mamente, a maioria do Colégio Eleitoral, que elegerá o
meu sucessor". Dito alto e em bom som, dito com precocidade, no alvoreCer dos acontecimentos políticoeleitora"is. V. tx• não- orilitíu, tã.IVez- o desagr<ide fer esse fatõ-qlle lembra um resultado adverso decorrente do
voto livre e soberano do povo. Talvez isso desagrade, e
nós compreendemos. Mas o que não posso deixar de registrar é que nâo há nenhuma antinomia com a verdade.
V. Ex~ se quedou pasmo, verdadeiramente pasmado,
aqui ·quando fof dito que o Presidente falou em Maioria
do Senado.

6Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, eu perguntaria
Maioi:ia no Senado.

-se· o PDS elegeu

O Sr. Carlos Chiarelli .....:. Mas, exatamente, deixe-me
cOncluir. Eu o ouVi muito bem. o- que é que diz o Senhor
Presidente? Vamos conquistar a maioria das câmaras
municipais. f: verdade. Fizemos vinte e três mil vereadores no Brasil, contra treze mil das Oposições- não sei se
é su~cetível d~ correção. Para as prefeituras;- dois mil,
qUi~hen_tos e ci!Jgüenta prefeitos, contra pouco mais de
mil e_ quatrocellt~s, somados todos os Partidos de OposiçãO; das assembléias legislativas, fizemos 62% dos deputados estaduais; e dos cargos para governador, V. Ex•
sabe que a maioria dos governadores eleitos...

0458

Terça-feira 3

DIÃR'rO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O Sr. Fábio Lucena- E da Câmara dos Deputados?

O Sr. Carlos Chiarem- Da Câmarà dós n-eputados,
não fizemos.
O Sr. Fábio Lucena- E do Senado Federal'?
O Sr. Carlos Chiarelli --Do Senado Federal, fizemos
sim. ELegemos a maioria dos SenadQres no pleito de ....

O Sr. Aderbal Jurema- Não ê isso. V. Ext está deturpando, isso não soma para o caráter de V. Ex', não sOma.

O SR. HtLIO GUEIROS - Vou conceder o aparte
ao nobre Senador João Lobo, se é que S. Ex' ainda o
quer, pedindo perdão pela demora.

O SR. HtLIO GUEIROS - O que ·e isso; Sr. Presidente, Srs. _Senadores, senão uma incoerênçia que o Co~
gresso, evidentemente, não pode aceitar e:, daí, o nosso
clamor, conforme eu já disse é, também, o clamor de certas áreas do PDS ...

O Sr. Mário Maia nobre Senador.

O Sr. Fábio Lucena - Não, senhor. Senador, com
todo o respeito, V. Ex• é um democrata ...

O Sr. AderbalJurema- Jssojã não é clamor, éjusesper~

O Sr. Carlos Chiarelli - Permitawme conclUir, eu estou com a palavra, o aparte foi me concedido e eu tenho
direito.

O SR. HtLIO GUEIROS _,.. _•.que, atê agOra, nenhum ilustre membro do PDS teve a coragem de assinar
em CruZ, inteSralmente, todÕ o discurso do Sen'hor ~:'resi
dente da República.

O Sr. Fábio Lucena -

V. Ex• é um democrata.

O Sr. Carlos Chiarem- Mas, eu vou concluir. Estou
analisando ..

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador em novembro
de 1982 ..
O SR. PRESID.ENTE (Lomanto Júnior. Fazendo,
soar a campainha~).:.._ Está com .a palavra o nobre Sellar;Jor Carlos ChiareUi, porque o orador lhe concedeu o
aparte.
O SR. HtLIO GUEIROS- Peço que V_ Ext- seja um
pouco mais rápido,
O Sr. Carlos Chiarelli - Pois não. Com relação à
maioria da Câmara e do Senado, V. Ext- me permite dizer
que, no caso, abunda de razões o Presidente, porque
tínhamos a maioria e a ampliamos com a eleição de
1982. N~s eleições de 1982 elegemos 14 dos 24, ganhamos a~de 1982 e, com_isso;fizeffios aiilda maíor·ã-mai_oria
que já tfnhamos anteriormente. Então, ê duas vez~ majoritária a posição, a qUe tivéramos antes e a que se tornou ainda mais con~undente pela vontade -do voiõ sob<!rano do povo na eleição direta de 1982. Em síntese, para
que não paire nenhuma dúvida neste debate, elegemos
mais de 28 mil pessoas para cargos que decorriam do voto, contra pouco mais de 14 mil das oposições. Se no
Brasil de hoje votassem os eleitos, a diferença seria ainda
muito mais trágica, muito mais substancial e muito mais
significativa. o· pOvo elegeu- numa proporção de dois por
um, a começar__d_Q__ v_e_r_e~_Qr l_~_go municfplo mais longfquo e a terminar pelos Senadores, Governadores etc,
Esta é a verdade do grande placar de 1982.
O SR. HtLIO GU~IROS - Permite V. Ex~ agora?
Nós não podemoS, apenas, pinçar uma frase do -Presidente da República, mas temos que tomar o texto integral. V. Ex• tem boa memória e sabe que eu classifiquei
logo o Presidente da República de incoerente, em face do
texto integral. V. EX• leu somente a primeira parte, na
qual Sua Excelência joga Confekno Congresso e diz que
o Congresso é soberano. Mas, no final, Sua Excelência,
derruba tudo quando deClara que "manterei, pÕis aeleição indireta para o ·meu· sucessor''. ~ a_ mesma coisa
daqueles casamentos antigos na polícia em quCse- cha~
mava ...
O Sr. Virgílio Távora- Mas, é a emenda que ele vai
mandar, Ex'
O SR. HitLIO GUEIROS- ..•o suposto violador da
honra da virgem, e se pergilntava se era da sua livre e espontânea vontade casar com a virgem, desvirginada. ~
claro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a resposta era
quase sempre positiva. Da mesma maneira, o Senhor
Presidente da República faz o que é de livre e espontânea
vontade, reconhece a soberania do Congresso, diz que o
Congresso é autónomo, para se afeiçoar às transformações da sociedade brasileira, mas, no fim, dã um aviso: na eleição indireta vocês não vão mexer, porq~e eu
quero' que seja eleição inditeta. Não é isso? .
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neandi.

~~r. Virgílio Távora- V. Ex' não leu os jornais.

O SR. HtLIO GUEIROS- Eu não vou dizer que te~
nha ..
O Sr. Virglllo Távora - Para fazer uma afirmativa
dessa, é porque não leu os jornais.
O SR. HtLIO GUEIROS - Vou ser ~incero e confessãr a· v. Ex• que, realmente, eu não disponho de tempo
físico para ler todos os jornais do Brasil.
O.Sr. Virgílio Távora- Mas os jonlais da Capital e
das principais cidades, sim.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior).........__ Está com
a palavra o Senador Hélio Gueiros.
O SR. HtLIO GUEIROS- Mas acredito que tenha
lido um grande número de jornais.

O Sr. Virgílio Távora- Então, se leu um grande númeEO de jornais e não é cego, viu a difi!rença.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Nobre Senador Virgílio Távora, se V. Ex• quiser apartear, aguarde o momento.
O Sr. Virgfllo Távora- A liberalidade do orador permite isso.

O SR. HtUO GUEIROS- Nesses jornais que tive a
ventura de ter, não encontrei nenhum pronunciamento
de incondicional apoio ao Presidente _da República:
Não! A maioria das declarações dos poHticos do PDS se
agarrou simples e exclusivamente nessa história de dois
turnos, Só_se falou nisso. Ninguém falou nessa arrogân~
da do Pr~idente.

O Sr. Virgílio Tbora- -ComO-~ão havia arrogância,
nós não podíamos falar nela. Só isso.
O SR. HtLIO GUEIROS- Nem também elogiar. A
começar do ilustre Líder nesta Casa que, falando no as- •
sunto, coisa e .tal, pegou só na história de dois turnos.
Porque_dois turnos é muito bom, is~o é ótimo.
O Sr. VirgíliO Távora - Porque foi a idéia nciva que
apareceu inserida na nota e ele teceu comentários sobre
ela.

O SR. Hli:LIO GUEIROS - O Ministro Jarbas Passarinho, que é o meu autor predileto, também disse que
pode haver até duas eleições, uma só é pouco. O que é
que há? Gastamos com tanta coisa. Há poucos meses, se
dizia que eleições diretas eram inoportunas para o Brasil,
porque iriam dar despesas, o Brasil estava em crise. AgaTa, não querem só uma, querem duas, e todo mundo está
aplaudindo o Presidente para fazer duas_eleições à Presidência da República.

O Sr. VlrgOio Távora duas?

E V. Ex• está aplaudindo as

Solicito, também, a· aparte,

O SR. HtUO GUEIROS - Em seguida, darei Õ
aparte ao nobre Senador Mãrio Maia,
O Sr. João Lobo- Muito obrigado, mas já perdi a
oportunidade de apartear o pronunciamento de V. Ex•
O SR. Ht:LIO GUEIROS- Lamento profundamente não:ter a colaboração de V. Ex', para honra do meu
discufso.
Concedo o aparte ao nobre Senador Mário Maia.
O Sr. M'rio Mala- Eu queria entrar ligeiramente no
discurso de V. Ex•, para apresentar, também refrescando
a nossa memóda - a memória de nós todos- refrescar
também a memória do nobre Senador. pelo Rio Grande
do Sul. Nobre Senador, se nós verificarmos a evolução
do Colégio Eleitoral, vamos observar que para Presidente da República elf:ito indiretamente, foi elaborado um
Colégio Eleitoral específico. Quer dizer, o PDS foi decasuísmo em casuísmo, cada vez que se viu ameaçado de
perder as eleições seguintes, ele modificava o Colégio
Eleitoral até chegar no Colégio Eleitoral de hoje, acresciQo de seis delegados de cad?- Assembléia, sem os quais o
PDS estaria perdido. E as eleições de 1982, em termos de
preferência- eleitoral do voto c;:oletivo do Brasil -estão
nos Anais da Justiça Eleitoral os números da legenda
para governador e senador da República - tenho aqui
em mãos e vou ler, para que fique registrado no discurso
de V. Ex•, se assim me permite, os números a que me referi: PMOB teve, para governador e senado(: 19 milhões
e 59_fnirtégendãs, portanto, 44% das legendas; PDS~ 17.
milhões, 966 mil, igual a 4_1 ,5%; PDT: 2 milhões, 624 mil;
PTB: 2 milhões e 40 mil e PT: I milhão, 590 mil, respectivam~:nte_3,7% e 4__,7%. Total igual a 43 mil279 legendas.
Diferença da Oposição e Governo: PMDB + PTB +
PDT + PT igual a 25 milhões, 3!3_ mil votos; Governo,
PDS igual a 17 mílhões, 966 mil votos; diferença a favor
das oposições: 8 milhões, 347 mil votos; diferença a favor
do PMDB igual a l milhão, 93 mil votos~ "Portanto, em
termos de votos, quem ganhou as eleições de 1982, no
País inteiro, foram as oposições somadas. Os n(J.meros
aqui estão a demonstrar isso. Fora disso, é artifício, é argumento para ~scamotear e justificar os casuísmos que já
exauriram a Nação e que vão às ruas agora pedir, aos
milhões, o restabelecimento das eleições diretas para
Presidente da República. Vinte anos já cansam a Nação;
a Nação está exaurida; que o Presidente da República se
convença de que chegou a hora de Sua Excelência entrar
para a História do Brasil, concedendo eleições diretas
para Presidente da República na sua sucessão. Muito·
obrigado a V. Ex•
O SR. HtLIO GUEIROS - V. Ex', nobre Senador
Mário Maia, foi muito oportuno, no momento,- para
usar o pleonasmo presidencial que agora ganha foros de
vernaculidade, - V. Ex~ foi muito oportuno, no momento, porque, há pouco, o nobre Senador Carlos Chia_retH quis me perturbar com o anúncio de resultados isolados de vereadores, de deputados estaduais e federais,
fez essa mistura e jogou, em aparte, no meu discurso.
Mas, V. Ex•, agora, fala em voto mesmo, não em delegados dos votantes, não em representantes dos eleitores, V.
Ex~ fala nos eleitores, no número de eleitores e mostra
que, esmagadoramente, as oposições vencetam em novembro de 1982, com um detalhe, que o PMDB, sozinho, deu surra no PDS. Não precisa nem juntar todas as
Oposições ...

um aparte es-

ração _entre os eleitos pelo Governo e os eleitOs pelas
_ Oposições, Eu agradeço o aparte.

O SR. HtLIO GUEIROS_- ... porque basta um partido da Oposição para derrotar o PDS, de modo que V.
Ex~ foi muito interesSaOte i oportuno na intervenção a

O SR. Hli:LIO GUEIROS - Nobre Senador João
-Lobo, eu me permito discordar de V. Ex• Eu acho que,
por exemplo, um Presidente da República é um Presidente de todos os 120 -rriílhões de brasileiros. Então, se,
_e-m· determin~d_o departamento, existem tnais brasileiros
do que, digamos na Floresta A-maz~nica, ~ lógico que,
onde hã maior população, essa maior população deverá
ter ufi Peso maior nã eleição do Presidente da República.. Não teria cabimento é que no deserto do Saara, tivesse o mesmo peso eleitoral do que uma parte mais bem
desenvolvida. Agora, se nós estamos com problemas
para saber quem de fato ganhou a ~leição de 1982, vamos para negra, vamos para a melhor de três. A oportunidadee- excelenre. O PMDB está dizendo que ganhou
pai 8 ou 9 milhões de votos. O Senador Carlos Chiarelli
diz que não, porque ele tem mais vereadores d~ que o
PMDB. Então, nós agora dispomos de uma excelente
oportunidade para ver quem tem roupa no coradouro e
botar as cartã.s-na mesa. Vamos fazer uma eleição direta
e tirar a "Cisma_. O povO brasileiro vai ser convidado a se
definir se estã do lado das Oposições ou se estâ do lado
do Governo~ Vamos às urnas, cada um leva o seu voto,
cada um leva o_seu título de eleitor e a gente faz a melhor
de três dessa briga, dessa discussão a respeito de quem
ganhou ou quem não ganhou a eleição de 1982.

O Sr. Carlos Chiarelll- Permite V.
clarecedor?

Ex~

este meu discurso. Vou agora, redimindo-me de uri:ia ra-:.
lha e não quero passar por grosseiro ...

O Sr. Carlos Cbiarelll- ~que fui chamado à colação
e não posso deixar em brancO um engano.

O SR. H.tLJO CUEIROS- ... dar o aparfe ao nobre
Senador João Lobo.

O Sr. Carlos Chlarelli- ~para evitar que a bancada
da Oposição cometa, em conjurito, um ledo engano.
O Sr. Joio Lobo....,... Nobre Senador Hélio GueiroS, eu
agradeço a oportunidade que me foi concedida agora,
porque, anteriormente, jâ perdi uma das oportunidades
do meu aparte no discurso de V. Ex• Mas, veja V, Ex~:
prefiro ficar com o argumentO do Senador Carlos Chiarelli do que c_om o do meu nobre amigo, Senador Mário
Maia. Eu acho que somar quantidades heterogêneas não
é muito bom princípio matemátiCo não. Vamos_ dizer ...

O SR. Hli:LIO GUEIROS- Mas, quem somou heterogêneo foi o Senador Carlos Chiarelli ...
O Sr. João Lobo- Absolutamente, o SeÕ:ã:dor Cã:rioS-Chiarelli ...
O SR. HitUO GUEIROS --Somou VéfeadOi
Deputado, Senador com Governador.••
O Sr. João Lobo maior...
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... mostrou que o PDS fez o

O SR. Ht:LIO GUEIROS - ...e o Senador Mário
Maia só Talou em eleitor, só falou em eleitor. Agora, o
Senador Chiai-em exagerou; S. Ex• fez uma miSturada,
assim.

O Sr. Joio Lobo- Eu queria ter só a oportunidade de
completar esse aparte.
O SR. HtLIO GUEIROS pois não.

Pois não, eu respeito,

O Sr. João Lobo- O Senador Carlos Chiarelli mostrou que o PDS fez um rriaicir númêro de VereadOres, de
prefeitos, de deputados e de senadores na eleição. Então,
aí sim, são termos comparativos, termos exatos, quanti~
dades homogêneas que podem ser comparadas. Agora,
comparar a votação de um Senador em São Paulo com a
de um Senador no Acre ou no Piauí, para dar uma maior
quantidade de votos, eu acho que é uma coisa iiljusta.
Um Senador em São Paulo tem l-milhão de v_otos; para
um no Piauí bastam 200 mil votos, e, nem por isso, ele
tem um peso especifico ma-ior.
O SR. Hli:LIO GUEIROS --V.

Ex•--.

O Sr. Joio Lobo- Então, quando V. Ex• raciocina e
diz que as Oposições tiveram 25 milhões de votos _contra
17 milhões do Governo, esse raciocínio não me parece
muito coerente. V. Ex• está somando, evidentemente, os
votos ... Eu torno a insistir: um Deputado em São Paulo
tem 600 mil votos, 400 mil votos, 500 mil votos. Então,
os grandes Estados desorganizam o sistema federativo,
se V. Ex• v·ai fazer-a cOinparaÇão eleitoral numericamente, de cada eleitor. Esse é o aspecto que eu acho, inclusive, c_ondenável no raciocínio do nobre Senador Mário
Maia. Acho que é muito mais- coerente compararmos
quantidades iguais de vereadores, de deputados, de governadores. Af, sim, nós poderíamos fazer uma campa-

O Sr. Carlos Chlarelll- Permite V. Ex' um aparte?
-0 sR~-HtLIO GUEIROS- ConCedo o aparte aci

nobre Senador Carlos Chiarelli.
O Sr. Carlos Otiarelll- Sr. Senador, estou profunda-- mente preocupado com o seu tipo de raciocínio matemático, com o apoio do nosso ilustre Senador Mário Maia,
Tenho a impressão de que há alguns_enganos; em primei:
ro lugar, o que realmente dá um indicativo da votação
proporcional di reta do eleitorado é a composição- e V,
Ex's sabem, eu apenas estou sendo quase que acaciano
- é a corri posição da Câmara dos Deputados. O DePutado é"" o representante específico da propo-rcionalidade
eleitoral, do número de eleitores e, evidentemente, esse
tem uma correlação cbm o número de habitantes. Q4em
fez maioria relativa na Câmara doS- Deputados? QU-em
tem a maior bancada por partido? Duzentos e trinta e
cinco Deputados tem o PDS. Este Partido notável, que
teria ganho a eleição por vários milhões de votos a mais,
que é-o PMDB, tem 200. E o Deputado é o representante
da legítima e simétrica proporcionalidade do eleitorado e
do número de habitantes. V. Ex•s sabem que nós, aqui
no Senado, estamos em função de uma eleição majoritária, que não tem relação de proporção, onde a diferença de um voto pode determinar um Senador num Estado -com 10 milhões de eleitores. Em segundo lugar,
deixa-me um pouco apavorado e perturbado que essa estranha confederação oposicionista Amazônica que se
formou neSte momento - Acre, Pará e Amazonas esta estranha confraria, neste momento, fale em desabono da própria estrutura da Federação; fale ajuntando argumentos de preponderância dos Estados mais numerosos; fale não valorizando a representação por Estãdo, do
Seiia:dO; fali-- querelldo faZer-·o· desbalarlceamento em
função de um contingente popuiadorlal rrÍaior. <f que
aqui foi feito pelo Senador Mário Maia, foi estabelecer
valorização estatística das legendas obtidas, naquelas
eleições- que são majoritãl-ias, nestaS não importa, Senador. Não importa' por quantos votos se ganhe o Senado,
importa que se ganhe o Senado e não a diferença devotos; porqtie o Senado é o elementO equílibrador do processo federativo, importa que o número -de vagas aqui é
sempre igual, vamos ver quantos votos teve, proporcionalmente, para a Câmara, e lá o placar é irremovível. Lã,

com trânsito em julgado temos 235 parlamentares e lã
existe a proporcionalidade. Aqui, não importa, aqui importa saber quem fez maioria em cada Estado e, por isso
estamos assentados nesta Casa. Quanto ao resto que
·aqui se falou de Colégio Eleitoral, etc. não me façam retornar ao passado, O MDB já participou do Colégio
Eleitoral de quem se disse que foi tantas vezes mudado,
_já disputou até com o seu general, trouxe o general à
praça pública para concorrer ao Colégio Eleitoral, para
faze~:: campanha e para tentar ganhar, convalidou duas
vezes o Colégio Eleitoral. Então, não há novidade alguma ness~- particular. E lembro aos Senhores o que
IembreLhã três dias ao ilustre Senador Itamar Franco,
que viu a sua brilhante moção, apresentada à convenção
do ,Partido de V. Ex's, em dezembro, moção séria, porque coerente, quando S. Ex• dizia que o Partido, antes de
tomar uma atitude frontal em favor das diretas, tinha
que dizer de público e provar que jamais participaria do
Colégio Eleitoral para a eleição indireta. E, o que que
aconteceu com a moção do Senador Itamar Franco? Foi
aprovada pelo Partido de V. Ex'S? Assuiii.iu o- Partido
esse compromisso, ou sai ti a fazer campanha pelaS diretas com Um ~lho no padre e outro na missa? E se não for
bem sucedido vai disputar a eleição indireta, tenho certeza disso. Porque, também, não vai ser novidade, vai ser
tricampeão em perder no Colégio Eleitoral. Jã disputou
outras duas vezes, portanto, não vai perder a sua virgindade cívica. A moção do Senador Itamar Franco foi devidamente depositada no arquivo, amorcegada- como
dizemos nós, os gaúchos e lembro-me do ilustre Senador
Octávio Cardoso - pelos Líderes do Partido que impediram a manifestação. Na verdade, depois de todas essas
crítiCaS; o Partido vai disputar a eleição indireta e vai
querer vi::r si teni competência p~ra ganhã-Ia. Per<!eu em
1982, de Vereador _a Governador, Deputado est~dual,
Deputado federal, na maioria· relativa, Serlador. O voto
do povo foi claro em todos os segmentos, perdeu na representa-ÇãO-proporcional vinculada à vontade do número de habitantes _e do número de eleitores, e agora vai
disputar o Colégio Eleitoral. Fica registrado aqui o fato,
que tem comO antecedente a acomodada gestão feita
com a moção do Senador Itamar Franco.
O SR. HtLIO G_UEIROS- Nobre Senador Carlos
Chiarelli. ..
O Sr. Mário Mala- Só queria, com a permissão do
nobre orador, registrar os Senadores que foram eleitos
indiretamente, nomeados pelo Presidente Geisel.
O SR. Hli:LIO GUEIROS - Nobre Senador Carlos
Chiarem, V. Ex• sabe que eu não quero ..
O Sr. CArlos Chiarelli- ...Não atire pedra para cima,
porque cai no telhado de vidro.
O Sr. Mário Maia -- ..-.ilegitimidade do Colégio Eleitoral, não importa que partido. Não mC referi a partido, _
E ilegftimo.
O SR. H€LIO GUEIROS - Nobre Senador Carlos
Chiarelli, não quero entrar na discussão de como o PDS
encontrou meios e modos de arranjar essa maioria eleitoral, porque V. Ex• sabe muito bem que houve um truque...
O Sr. Carlos Chiarelli voto.

Truque é eleição, truque é

O SR:HtuO GUEIROS- ... de autoria do g;~mâ
nico Presidente Ernesto Geisel, que fez com que os grandes Estados tivessem menos repres:entatividade do que os
pequenos Estados. Não quero discutir isso, porque senão vamos terminar depois de amanhã e ninguém vai
chegar a um acordo.
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Quero apenas mostrãr a V. Ex•, e essa é uma opinião
pa-rticular~·

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a campanhia.) - Comunico ao emin~nti! Senac;lox
que o seu tempo estâ esgotado.

O SR. H'tLIO GUEIROS- fá"teimino, Sr. PresidenM
te.
Quero dizer a V. Ex•, nobre Senador Carlos Chiarelli
- e aquí é uma- oPiiiião particular-· que acho qüe o
PMDB não tem outra alternativa senão acatar, como
tem feito até- hoje, a Constituição e as leis vigentes no
País. Então, se depender da minha opinião, o PMDB
participã- da eleição de Presidente da República, seja
como for. O PDS é que está doido para que prevaleçá a
tese do Senador Itamar Fran_co, porque af não vai ter riinhum risco nem perigo, aí é uma-tranqUilidade. -Então, o pessoal do PDS começa a querer proVocar ~no pessoal do
PMDB esses pruridos de legitimidade, - olha, mas
como é que pode ser, vocês combatem o colégio e não
vão participar dele?n Se depender de mim, eu combato o
colégio, mas se eu puder influenciar na escolha do futuro
Presidente da República, vou influenciã.t-, co-mO acredito
que o Senãdor Marco Maciel, podendo influenciar na
eleição do sucessor do Senhor João Figueiredo, deve influenciar. ComO- acredito que o Senhor Vice- Presidente
da República, se puder influenciar para-que seja uma escolha melhor ou boa para o Brasil, não tem por que nós
fugirmos ao cumprimento desse dever cívico. Entãõ, a
minha opinião particular, que não é a do Partido, porque eu me submeto a decisão do Partido, é que nós,-do
PMDB, se não passar a eleição di reta corno_ nós queremos e acreditamos que passe, temos que participar da escolha do futuro Presidente da República.
tum assunto muito sério, muito graVe, porque eu tenho os meus temores de que o Brasil, meus Srs, Senadores, dificilmente suportará mais 6 anos de governo de alguém à rigorosa imagem e semelhança do atual Eresidente da República.
Sr. Presidente eram essas as considerações ...
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. Hl!:LIO GUEIROS- Com muito prazer.
O Sr. Fábio Lucena - Com permissão de V. Ex• Sr.
Presidente. Nobre Senador, é interessante a exegese da
lógica e ilógica procedida, com muita habilidade, com
muita percuciência, pelo eminente Senador Chíarelli.
Primeiro, S. Ex• deixa se contagiar pela ideologia da inferioridade que o movimento de 1964 instilou por entre
os Poderes do Estado Republicano. Ele disse que até hierarquicamente o Presidente, da República é educado
para com o Congresso Nacional. Imaginem, hierarquicamente, isto é, o Congresso 'Nacional inferior ao Pqder
Executivo. O Congresso Nacional, nobre Senador, é in~
feriar ao Executivo, quando a Constituição diz que todos são harmonicamente iguais, não é? Bem, veja a lógica da proporcionalidade e a do número menor que se
torna maior. Vence quem tem minoria. De fato, em
1982, O PDS elegeu 16 Senadores as Oposições, PM D B e
PDT, elegeram 10. Em 1982, o PDS elegeu a maioria no
Senado Federal, que se compõe de 69 Membros. Ponto
tina! neste assunto. Veja a lógica ilógica da proporciona~
!idade. O PDS tem 235 Deputados. Certo? As OposiÇões
têln 244, 9 Deputados a mais' do .que o PDS. Mas a proporcionalidade, a maioria da Câmara é do PDS. Certo?
O Sr. Carlos Chiarelll- V. Ex• estâ incluindo o PTB
como sendo da Oposição, nesse bloco estranho.
O Sr. Fábio Lucena não sendo do PDS.

Estou 1ncluindó o_ PTB como

O Sr. Carlos Cbiarelli- Não, mas está somando 244;
se não somar com o PTB não vai dar _244.
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Senad<;~res,

algumas manchetes e tópicos dos jornais de
nosso País. Leio aqui em O Globo~ o título:
SECA NO NORDESTE ATINGE
22 MILHOES DE PESSOAS

O Sr. Fábio Lucena- Pelo menos o PTB não é PDS.

O_ Sr._ Car_los Chiarelli - Então, seJ:!~re o PTB sem
uma soma de um lado, e ai V. Ex~ verá quem é maioria.
O Sr. F(blo Lucena - Pelo menos, nobre Senador
Hélio Gueiros, o PTB não é PDS_O SR. H:tLIO GUEIROS - O eleitorado votou_ no
PTB como Partido de Oposição.

O Sr. Fábio Lucena - Eu me refiro, assim, fazendo
homenagem ao Senador Nelson Canieiro, figura extraordinária--desta Casa.
O Sr. José Llns- Deixe o nobre Senado_r tomar em:prestado os votos desta Casa, porque S. Ex• está preciSando, no momento, para dar alguma justificativa.
O Sr. Fábio Lucena- Mas, ponto final neste assunto.
A proporcionalidade minoritária é favorável ao Partido
majoritário. Mas, o Colégio eleitoral anterior a 1982"'re~
zava o princfpio iilajoritáfio: tantOs delegados estaduais
para um milhão de eleitores ou de habitantes, pois não
me lembro bem, no momento, de qual a terminologia
usada pelo pacote de abril, em relação ao texto anterior,
que foi alterado pelo pacote de abril. Então o Colégio
Eleitoral nivelou; e até pela igualdade o PDS torna-se
majoritário, Isto é, perdendo ou ganhando, o PDS é majoritário; basta ler para isso, as ordens do dia dos ministros militares, sem comentários, publicados nos jornais
de ontem, Mas, como o Senador Virgílio_ Távora fala efn
ler jornal, quem tem razão mesmo é o eminerlte Senador
Lo manto Júnior, que declarou ao Correio Brazillense,
edição do dia 26 do m_ês passado: "Ou teremos eleição
diretª agora ou nunca!"

O SR. fltLIO GUEIROS - Nobre Senador Fábio
Lucena, agradeço o aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, concluindo, quero apenas dizer que
com essa conversa de que a eleição direta ~em que ser
sempre amanhã, eu me lembro de que quando eu era garoto, existia nas vendas, nas mercearias, nas bodegas,
como se chamava no Ceará, Estado do Senador José
Lins, uma placa dizendo assim~ "Fiado, só amanhã."
Qu,e;, _dizer, toda vez que o freguês chegava lá, na mercearia, -encontrava a placa permanente: "Fiado, só amanhã." Tenho a impressão de que a revolução de 1964,
que quando ela ocorreu eu não tinha nem cabelos brancos, está com esse mesmo critério~ com essa mesma.prática: Eleição direta, só amanhã. Só que esse amanhã, para
os homens do Governo, nunca chega. Mas, acredito que
o povo haverá de fazer chegar, porque como já dizia a
poesia do Vandré, "Quem sabe faz a hora, não espera
aconte_cer."
Muito obrigado, Sr. Presdente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a pa·
laVr~_ ~o nobre S-enaôor Mário Maia.

O SR. MÁRIO MAIA (PMOB - AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Nós tratamos agora, há pouco, através do brilhante
discurso e· apartes não menos brilhantes ao pronunciamento do nobre Senador Hélio Gueiros, tratamoS da
-- Sllóde política do Brasil; neste momento, aproveito a
o'portunidade para tratar um pouco da saúde flsica do
Brasil. E começo, Sr. Presidente lendo, aqui, para os Srs.

E leio o período inicial :mbre essa manchete:

"Recife - A população do Nordeste atingida
pela seca (22 milhões, 227 mil, 520 _pess_oas de um
total de 35 milhõe,s 922 mil621)já é maior, segundo
a SUDENE, que as populações, consideradas individualmente, de nove dos 11 outros países da
América do Sut: Bolívia, Chile, Equador, Guiana,
Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela.
Somente Argentina e Colômbia lêm populações superiores a esse total."
E em outro jornal, Sr. Presidente, leio um texto do
Correio Brazíliense, de 10-3-84:
DADOS QUE ESPANTAM
Segundo comentou o bispo de Juazeiro, na
Bahia, D. José Rodrigues de Souza, disse que morrem duas crianças por dia de fome na sua diocese. E
o cardeal Aloísio Lorscheider, com base em relatórios de vários bispos, estima em 3,5 milhões o nUmero de nordestinos mortos entre 1979 e 1984, cifra
que, segundo O próprio cardeal, ultrapassa em 50%
o número de judeus assassinados pelos nazistas na
última guerra."
Vejam bem os Srs. Senadores,
E em outro jornal, aqui, Jornal do Breii; leio, sob a
manchete "Doenças matam por ano milhões de nordestinos", o tópico seguinte:
"Os nordestinos estão mal de saúde: 4 milhões
têm esquistossomose; 3 milhões, doença de Chagas;
surgem 17 mil tuberculosos por ano; e de cada grupo de mil crianças nascidas vivas 240 morrem anles
de um ano."
Portanto, um quarto de mil crianças, no Nordeste,
morrem no primeiro ano de vida. Isso é o que mostra um
documento feito sob a orientação do Ministério da Saúde, discutida em Recife por técnicos da Secretaria de
Saóde da região.
Em outro jornal, aqui, leio também sob o títulQ. "UNICEF compara a seca às bestas do Apocalípse", o seguirtte texto:
"O consultor de saúde infantil da UNICEF
(Fundo das Nações Unidas para Assistência à Infância), Aaron Lechtig, disse, em Recife, que .. a
?~a e a recessão tiveram um impacto sobre a
criança do Nordeste semelhante à fome e ã peste,
duas das bestas do Apocalipse". Considerou alarmante a mortalidade infantil no Ceará (250 mortes
por mil crianças nascidas vivas)."
E, agora Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero assinalar dois importantes acontecimentos ocorridos em meados do més de março deste ano, e que marcaram, de maneira expressiva,- os Anais da saóde em nosso País: a realização, nesta Capital, da 2• Assembléia Nacional de Entidades Médicas, à qual compareceram todos os Conselhos Federais de Medicina, as Confederações das UNIMEl? a Federação Nacional dos Médicos do Brasil, e o
Encontro de Cientistas e Pesquisadores de vãrios Estados, realizado em Belo Horizonte, Estado de Minas Ge~
rais, destinado a debater a integração entre pesquisa e
serviços em saúde coletiva.
o-Encontro de Brasília concluiu que a saúde do povo
brasileiro pioro-u nos últimos cinco anos, e o de Belo Horizonte,_que os recursos dos serviços de saúde no Brasil
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são insuficientes para combater á desnutriçilo, que se
agrava a cada dia, devido às estruturas sociais iitjListiis.
De Brasília os médicos dizem que a saúde do brasileirO
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após ano. De 1961 a 1978, as despesas da União com a
baixaram de 4,5% paro 4%, mostrando-se insufi~
cienteS a partír deste -últiri1.o ano <ité os días de hoje, no
equacionamento das grandes endemias, nas pesquisas
sobre doenças de área de penetração, no desenvolvimento de tecnologia e controle de imunizantes, nas pesquisas
sobre sáude materno-infantil e nas pesquisas sobre saúde
ocupacional.
QUeró adicionar um dado aqui, Sr: Presidente, Srs._Senã"dores. Recentemente, durante o recesso, estive em
riféü Estado e rastreei todoS os miinldp1os e, nõS chamã~
dos projetas de assentamento do INCRA, surpreendi em
várias populações, mas numa delas, especialmente num
dos projetas de Rio Branco, um dado impressionante
quanto à inalária: os pacientes atendidos no posto médico", qüe nós tiVemos opoi-tuníd8.de de observar em alguns
internados, apresentaram lâmina positiva de plasmódio,
Sr. eresidente, -para malária em 60% das lâminas estudadas. Em cada tOO lâminas exariiinadas, -60 lâminas
apresentavam~se PositiVaS para -plãiimódi(), O- que nOs
leva a concluir, imediatamente', Si. Presfdente, qúe naquela região os casos de impaludismo e de malária sào
superiores ,a 60%, porque como V. Ex• que é médico,
nobre Presidente, sabe muito bem, muitos casos clinicamente diagnosticados nãO são comprovados através do
exame laboratorial mas, clinicamente, sabe-se que é malária.
Continuo o texto, Sr. Presidente:
s~úde

vai mal; de Belo Horizonte, que o Brasil é um País sem
calorias.
A menos que as autoridades sanitárlas se decidam
adotar ações básicas de saúde, aprovadas durante o Conw
gresso realizado em _1978 pela -orgãnização Mundial de
Saúde (saneamento básico, vacinação em massa, assistência materno-infantil e água potável), ..caminharemos,
cada vez mais, para nos colocarmos entre as nações mais
doentes do mundo," alertou o Dr. Nelson Proença, Presidente da Associação Médica BrasHeira e do referido
Encontro de Brasília.
No certame médico de Belo Horizonte, os cientistas- lembraram que, em 1936, um trabalb.ador brasileiro gasta_va, com seu salário mirümo; apenas quatro horas paraadquirir um quilo de carne. Hoje, necessita trabalhar
mais de oito horas para adquirir a mesma quantiaade
daquele alimento. Para adquirir a ração básica, um trabalhador brasileiro está gã.Starido, este ano, 180 horas de
trabalho, contra 134, no ano passado.
Dentro do quadro alarmante da desnutrição de ponderável parcela de nossa população, o papel dos serviços
de saúde tem sido apenas um paliativo, quando· deveria
voltar-se, sobretudo, para as gestantes e crianças, através
de um programa de suplmentação alimentar que respeite
os hábitos alimentares dos brasileiros e evite o uso de
produtos industriaHzados.
O Dr. Zaire Eira Vieira, Diretor da Faculdade de
No documento divulgado np encerramento do EnconCiêricia da Saúde da Universidade de Brasília, afirmou
tro de Belo Horizonte, os médicos criticara, também, o
em artigo publicado na coletânia sobre saúde, sob os
estado de dependência tecnológica do Brasil no setor de
auspícios desie -centro universitáro, qut; "a saúde, érlire
saúde, dependência "que- não se restringe aos equipanós, ainda não foi Considerada como insumo básico para
mentos novos e sofisticados _da medicina, mas até aos
os processos produtivos, nem inserida na área das necesque não têm ainda eficáCia ·comprovada. Esta dependênsidades humanas, a serem satisfeitas pela produção e
cia tecnológica abrange inclusive conhecimentos médiconsumo de bens e serviços".
cos e sanitários, procedimentos médicos, cirúrgicos e
Visando à melhoria da saúde dos países da América
odontológicos.
Latina, foram estabelecidas em Punta dei Este, no Uru~
Os participantes do Encontro de seJa Horizonte deg_uai, em _1961, algumas metas a ser~m alcançadas em 15
nunciaram, também, a inexistênda de qualquer fiscalianos, cujos objetivos se~iam atingidos "abastecen_do de
zação, no País, destinada a controlar a eficácia e seguágUa-potriVet -e -Colocando redes de esgoto, pelo menos
rança das novas tecnologias introduzfdas no mercado.
em 70% da população urbana e 50% da população rural;
Na 2• Assembléia Nacional das Entidades Médicas
reduzindo a mortalidade dos menores de cinco anos à
realizada em Brasília, os médicos recomendaram, ainda,
metade dos níveis atuais; controlando as doenças transa modificação do sistema de remuneração na área de
missíveis mais-impo-rtantes como causas da invalidez e de
saúde, para evitar que ele continue a fomentar uma memorte; erradicando as doenças para as quais se dispõe de
dicina de baixo padrão, gerada pelas distorções da chatécnicas eficazes; melhorando os níveis de nutrição das
mada Autorização de Internação Hospitalar - as
populações; formando e adestrando profissiOnais e aUxicélebres AIH - sugerindo que se limite o número de
liares de saúde (paramêdicos) na quantidade niínima inexames, o tempo de internação e a utilização indiscrimidispensável; melhorando os níveis básicos de saúde e, em
nada de medicamentos.
particular, fomentando programas intensivos de bem estar materno-infantil; intensificando a pesquisa cientifica
Outra grave denúncia dos médicos, reunidos no Ene utilizando mais eficazmente os conhecimentos defa recontro de Brasília, se prende, ainda, à implantação da
sultantes para o tratamento das doenças".
Autorização de Internação Hospitalar e diz respeito a inO Brasil, Sr. Presidente, subscrev.eu estas recomentenção do governo de favorecer a entrada de grandes
daçõ_e_s da-Carta de Punta dei Esh;::--M::as, Paradoxaúllengrupos nacionais e multinacionais na área da assistência
te, como afirmou o Dr. Alufzio Piata, Proféssór de Memédica, em detrimento dos serviços púbHcos. O BraSil
dicina Tropical da Universidade de Brasília, ~·o Brasil
está abrindo mão de sua responsabilidade de assistir a
parece ter confiado na teoria de que o desenvolvimento
população, no campo da saúde, mantendo-se impassfvel
ecooõmico acabaria resolvendo os nossos problemas de
diante da _entrada de empresas estrangeiras, que, como
saúde". Como, porêm, não houve o desejado desenvolvitodos sabem, vêm acarretando sérias distorções nas re-mento econômico, os problemas de saúde acabaram por
lações entre médico e paciente, passando a medicina a
agravar-se nos últimos anos.
ser encarada como algo essencialmente lucrativo ou um
As doenças endémicas, epidémicas e parasitárias,
balcão comercial.
como se sabe, são doenças dos grupos populacionais
Sr. Presidente, até hoje o governo não deu prioridade
mais carentes. Ora, isso impede, entre outras coisas, que
à saúde. As necessidades e demandas de serviços de saúa União dispense a esses grupos a prioridade necessária.
de, manifestações de sua funçãpo social, não vêm sendo
Haja vista a carência de uma rede básica de saúde capaz
satisfeitas, porque não existe ainda um sistema racional
de executar com eficiência, atê mesmo o prOgrama nade saúde. Por isso, até hoje, a saúde, c9m0 setor especial
cional de imunizações, que inclui somente 6 doenças (difde atividade do Estado, não mereceu tratamento melhor
teria, coqueluche, tétano, paralisía infantil, saram-po--e
do que o dispensado aos demais setores de interesse sotuberculose). Esta foi a constatação transmitida pelo Dr.
cial. _O sentido geral da política oficial é claramente priHerval Pina Ribeiro, Presidente da Associação Médica
vatizante e os gastos _com _a__saúde. vêm decrescendo ano
Brasileira, à vista das conclusões dos seminários que de-
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ram origem a recente documento sobre PoHtíca de Saúde
e Assistência Médica em nosso País.
E que dizer, Sr. Presidente, do estado nutricional da
população brasileira?
Todos sabem que a subnutrição representa, hoje, o
problema social mais gr~ve que enfrentam os países em
desenvolvimento.
No Brasil, pred_ominam 4 formas de subnutrição: a
energético-proteica; a anêmica;-a hipovitaminose A;- e o
bócio endêmi_c_o. As três primeiras formas de subnutrição
estão intimamente ligadas às condições- de pobreza e
marginaliZaÇão em C{lle vivem milhões de brasHeiros.
O perfil nada alentador da desnutrição entre nós ê
efeito particularmente perverso do execrando modelo
económico em vigor no País.
Por trás do mapa do Brasil oficíal existem ma-nchas
negras formadas de núcleos de populações carentes de
alimentos básicos,.Jnstaladas, sobre:tuçlo, no in!erior .do
Norte e do Nordeste. Estas manchas:q~e cOmeçaram-a
se_ disseminar 1)~-e~teirfi:da crise·_~conômicª"_que nos aflige, coagula-se, atualmente, sobre a superfície das gran~
des cidades~- se estende até o Sul dO País; onde os útlimos três an-oS de recessão fizeram alimentar ·o exérCito
macabro de JIJ0hares de__ desempregados.
Sr. Presidente, a fome suscita vergonha, já dizia Josué
de Castro em seu famoso livro "Geografia da Fcilne".
Entr~ nÓs esta_v-~rgonha, q~e jâ é calamidade nacional,
_nos espicaça e nos traumatiza porque, a despeito de ostentarmos o décimo maior PIB do mundo, de sermos o
terceiro maior exportador agrícola e o sétimo maior vendedor de armas, sç.mos _).lm País sem calorias.
Encerramos a década de setenta com 21% de nossa população com menos de 17 anos em estado avançado_de
desnutrição, ou com 30%, se quisermos ficar com os índi·
ces do N ardeste.
Recente estudo realizado por têçnicos do insuspeito
Instituto de Planejamento Econômico e Social (IPEA),
órgão da Secretaria de Planejamento, revela que o Brasil
está muito longe de ver resolvido o dramático problema
da fome. De acordo com o estudo do IPEA, 86 milhõ.es
de brasileiros sobrevivem com muito menos que as 2.240
calorias diárias prescritas pela F AO como dieta mínima.
Isto é simplesmente inadmissível, Sr. Presidente, num
pafs que produz, armazena e comercializa alimentos em
níveis razoavelmente satisfatórios.
A mesma pesquisa do IPEA chega a outra dura conclusão: o Brasil começa a se transformar num país habitado por uma sub-raça. O déficit de caloria está gerando
brasileiros com baixa estatura, com deficiências irremediáveis no desenvolvimento intele_ctual e com muita vulnerabilidade a doenças.

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. MÁRIO MAIA Senador Fábio Lucena.

Com muito prazer, nobre

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Mário Maia, V.
Ex• inicia o mês de abril com esse depoimento estarrece-dor a respeito da saúde em nosso Pais. Não apenas essa
regressão biológica, o que se chamaria de antievolução,
como se nóS eStivéssemos passando a regredir do homo
saplens para o Plthecanthropus erectus, nesse processo de
retorno biológic_o às origens do homem, que preocupa,
no momento, a sociedade brasileira. O que é de estarrecer, ainda mais, é que o Brasil, voltando ao discurso do
Senhor Presidente da República, que no cabeçalho do
seu sermão fala que o Brasil recuperou o seu prestigio internacional, é que o Brasil se transformou numa tenda,
em que recém-nascidos são colocados em hasta pública,
para-público pregão de venda, para quem der mais,
como ontem a Rede Globo de Televisão exibiu para todo
o Brasil, num encarte do programa Fantástico, na programação noturna. Atê os Juizados de Menores- e isto,
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em Estados economicamente avantajados, como no Estado do Paraná, que dispõe de 2% do território nacional
e é responsável por 20% da produção do Brasil-, foram
transformados em depósitos de recém-nascidos, porque
as mães, não tendo condições de mantê-los em sua companhia, se desfazem dos seus próprios filhos, a qualquer
preço, a preço vil, até ao preço de 50 mil cruzeiros, para
que a criança consiga, na ilusão materna, um lar, que ela
não tenha o destino da miséria, de sofrimento, de melancolia, que teria em companhia da mãe natural. Veja V.
Ex', que um novo tipo de mercantilização, a mercatura
das mais abjetas que pode acontecer no mundo, o pior
tipo -de mercador, nobre Senador, estâ surgindQ exata~
mente no Brasil, com ampla propaganda no Estado de
Israel: o Brasil é o Pais onde mais facilmente se adquirem
crianças recém-nascidas para efeito de processo de
adoção. E, apenas para rimar: e viva a Revolução!

O SR. MÃRIO MAIA -Nobre Senador Fábio Lucena, com o depoimento que V. Ex• faz, inserindo cm meu
discurso o fato penosO e vC:rgónhoso exibido na televisão, ontem, nós sentimos ainda mais entristecida a nossa
alma diante de tanta incompreensão e de tanto descaso
com relação aos nosso magnos problemas. Problemas
que foram postos à mesa do golpe de 64, para serem resolvidos, diziam eles. Passaram-se vinte anoS, e o que nós
vemos hoje é que esses problemas estão cada vez mais
agravados. Isso que V. Ex• nos traz, para verioiiha ·nossa, de estarmos exportando, vendendo como matériaprima a pessoa humana, como Se fosse minério de ferrO.
A que chegou o regime em que nós vivemos de 64 até
esta datal E quero dizer a V. Ex• queL..
O Sr. Fábio Lucena- Não é minério de ferro, mas é
minério de feto.
O SR. MÁRIO MAlA -Como V. Ex• diz, é minério
de feto brasileiro, que são sobras daqueles coitados,
sobras dos que não morreram lá pelo Nordeste, daqueles
mil, dos setecentos que sobraram, dos mil nascidos vivos
lá pelo Nordeste e que saíram por este Bral>il afora, sofrendo na periferíã das cidades edemaciando-a.s socialmente. Mas, não somos nós que apresentamos esses _dados e essas preocupações, são os próprios responsâvi:is
pelo Governo, são os homens que _estão no comanqo
desta Nação desde l 964, e aqui no meu discurso _está inserido um depoimento que vem coincidir com essa
apreensão que estamos colocando perante a Nação, através do Senado da RepUblica, depoimento feito pelo Chl!:fe do Estado-Maior das Fo_rças Armadas, o Sr. Brigadeiro Waldir Vasconcelos, quando de púbUco, em seu depoimento, na Comrssão Parlamentar de Inquérito, qut
estuda os problemas relacionados com o aumento populacional do Brasil, apresentou uma estatfstiça estarrecçdora com respeito à nossa juventude_ __ àqueles nossos
patrícios que atingem a maioridade, 18 anos, e se apresentam ao Serviço Militar.
Então vou ler, aqui, cerno está inserido coincidentpmente.
Cortoborando com este estudo do IPEA, desejo inst~
rir alguns dados impressionantes fornecidos pelo Chefe
do Estado Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Waldir Vasconcelos, perante a CPf, que tenho a honra de
presidir, sobre o aumento populacionaL Nesa:: depoimento, que constitui um verdadeiro libelo_ contra a
inaÇão e a incúria do governo no setor da alimentação,
afirma aquele iluStre militar:" ... vi dentro do EMFA dados que me chamaram a atenção, como por exemp[o os
referentes ao nú_merQ de alistados, em 1982, cOm 18 anos
de idade. Ilc 1.450.000 com:ocados foram selecionados
700.000. Submetidos estes 700.000 a exames nlédicos,_foram considerados aptos 410.000 (,53%) e incortlcifados_ às
3 forças 114.000 jovens.
Alegou então o Chefe do Esta.do-Maior, que era a riecessidade de incorporação no· Exército.
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A causa da im:apacidade de tantos jovens ao serviço
militar foi apurada através de exames médicos e sãoanote bem, nobre Senador Fábio Lucena, é um depoimento da mais alta responsabilidade, porque foi feito perante a Comissão Parlamentar de Inquérito, pelo Chefe
do Estado~ Maior das Forças Armadas que pertence ao
regime que aí estâ no poder, há 20 anos completados ontem, ou seja, anteontem: que a causa da incapacidade de
tantos jove~s ao serviço militar foi apurada através de
exame médiCo e são: subnutrição, deficiência dentâria,
insuficjêilci~ de peso e altura·,-diminuição da acuidade visual, alterações congénitas dos membros inferiores ~; d~_
coluna". E-nota o Brigadeiro Waldir Vasconcelos: "Só
esse qu_adro dâ uma demonstração do estado de hig.idez
dC nossa -juventude- e ê mesmo, nobre Senador, 43%
deles estão incluídos dentro de qualquer um desses
iteris."
Senhor Presidi:nte, reportarido-.me ainda à pesquisa do
IP~_,__ ~e~ejo t~anscrever aqu!__9 comentário que fez o
Dr. CláUdio de Moura Costa, uffi dos autores da pesqui~
sa: "Por que ta~ta fomC, indaga ele, se-o Pafs tem tantas
terras fêrteis e inão-de-obra ociosa em abundância? O
mesmo pesquisador responde: "Temos tudo para produ~
zir alimentoS, mãs falta o essenCial: falta dinheiro para o
povo comprá-los."
Senhor Presidente, os quadros desenhados pelos técni~
cos do IPEA e pelo eminente Chefe do Estado Maior das
Forças Armadas se apresentam ainda mais sombrios
quando sabemos que, rilesmo um eventual aumento da
renda do brasileiro nào resolveria a curto prazo o
probleina da subnutrição que assola tantos brasileiros.
"Cálculos do Banco Mundial indicam que o brasileiro
levaria 50 anos para ter uma renda suficiente para COm~
prar os alimentos d'e que necessita mesmo que cresça 3%
ao ano."
E Õ que é mais grave, Sr. Presidente, é que os pobres
compram alimentos até 30% mais caros que os ricos,
porque habitualmente se abastecem, quando podem, em
pequenos armazéns, bem mais caros, fora do circuito dos
supermercados.
Sr. Vresidente, oxalâ que os saques ocorridos_ no ano
passado em vários pontos do país, com maior intensida~
de etiJ. S. Paulo e no Rio de Janeiro, não sejam um triste
p~enúncio de mais amplos e mais violentos distúrbios
provocados pela fome, fruto amargo de sérios equívocos
da política econ.ômica e social posta 'em prâtica pelo governo.
Sr. Presidente,' a Organização Mundial de Saúde vem,
de longa data. e cada vez com mais firmeza, defendendo o
priilcipio de qui: o componente "saúde", alêm de ser parte integrante do bem-estar social é, ao mesmo tempo e
aCima· de tudo, lmpàrtante fa(õ-r daquele processo que,
segundo Horwitz, "tem. por finalidade única a impreterfM
vel o bem-estar dos povOs, encarando-se tudo o mais, inclUsiVe o crescimento da economia, como simples etapas
intermediárias."
O homem precisa- ser encarado como recurso, instrumento e objeto do desenvolvimento social e econômico.
Mas, sem b_oa saúde, os recursos de uma nação represenlam um peso ·morto.
Não há outra alternativa, Sr. Presidente: para que
uma nação possa desfrutar de um satisfatói'io estado de
bem~estar fisico mental e social, como recomenda a Organização Mundial de Saúde, terá que realizar esforços e
aplicar o mâximo de seus recursos na elevação do nível
de saúde de seus habitantes.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O S~._PRE8iDENTE (Almir Pinto)--:- Concedo a palavra ~o _nobre Senador Marco MaciÇ[ (Pausa.)
S. Ex• não estâ presente.
·_·
Concedo a palavra ao nobre Senador Fâ:bio Lucena.
(Pausa.)
S. Ex• desiste da palavra.
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Concedo a palavra ao nobre Senador João Lobo, por
cessão do nobre Senador Passos Pôrto. (Pausa.)
S. Ex.' não estâ presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Gal vão Modesto. (Pausa.)
· S. Ex• não estâ presente.
O SR. PRESID.~NTE (Almir Pinto}-:- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguiitte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Nas suas primeiras declarações à imprensa, o Ministro
Nestor Jost revelou que vai lançar um programa especial
para dotar o Rio de Janeiro da infra~estrutura necessária
para a produção de hortigranjeiros, frutas, milho, mandioca e arroz, além de incrementar a produtividade do
feijão, Nesse programa serão aproveitadas as vârzeas e
as chácaras ou quintais de veraneio no Estado.
-"Acho que o Rio de Janeiro- salientou o Ministro - não tem que continuar importando_ hortaliças de São Paulo e não deve comprar milho de ou_tros._Estados, porque a avicultura fluminense não
tem vida própria. O milho jâ chega ao Rio mais caro, o que torna artificial a avicultura da região."
Depreende-se, das declarações do Ministro, que serão
aPlica-dos recursos do PRÓ-VÁRZEAS, além da obtenção de ajuda do Ministério da Indústria e do ComérM
cio, atualmente responsável pela irriga-ção das vârzeas do
Rio de Janeiro, que sustentam a agroindústria cana Viei-

ra.
Na região de Campos, o Ministro da Agricultura pretende incrementar a produção de mandioca, para garantir o suprimento de farinha no Rio de Janeiro.
Lembra o Ministro, em suas declarações, que, quando
assumiu o Banco do Brasil, no início da década de setenta, havia moderníssima fábrica de mandioca no Rio de
Janeiro, da qual resta apenas o esqueleto.
Adverte o Sr. Nestor Jost que as chácaras fluminenses,
como as quintas de veraneio que cercam as cidades, têm
apenas cinco _por cento das suas áreas aproveitadas,
quando poderiam fornecer apreciável produção de hortaliças. Aproveitando-se cinqUenta metros quadrados,
em cada propriedade dessas, na baixada car_ioca, seria
possível suprir, razoavelmente, de verduras a capital.
Esse programa pode ser desenvolvido em conjunto
com o Governo do Estado e com os Municípios.
Salientou o MinistrQ da Agricultura que a produção
de feijão vem caindo assustadoramente. Quando o Brasil
tinha quarenta milhões de habitantes, produzia quase
três milhões de toneladas. Agora, com a população três
vezes maior, não ultrapassa de dois milhões de toneladas
a produção de feijão, que deixou de ser a comida do
pobre, do trabalhador urbano e rural, substituído pelo
macarrão.
Para incentivar essa produção, o Ministro pretende
utilizar o crédito ao produtor, a seleção de sementes, a
mecanização, dando a esse cultivo as mesmas condições
e vantagens que são propiciadas à soja.
Fazemos votos para que essas idéias possam ser logo
postas em prática, principalmente no qUe tange à produção agrária fluminense.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
O SR. PRESID.~NTE (Aimir Pinto) -Concedo a pa~
lavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY· MAGALHÃES (PDS- BA. Pronúncia o seguinte'discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Trago hoje, para o conhecimento do Senado, os pronuncian1entos feito pelo Dr. Renê Dubois e pelo Dr. José- de Andrade Moura, respectivamente Presidente do
Conselho Federal de Medicina Veterinária e Presidente
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da Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária, na solenidade de posse das respectivas Diretorias:

DISCURSO PROFERIDO POR RENt OUBOIS, PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERlNÃR!A,I'iA SOLE,
N!DADE DE POSSE NA PRES!DtNC!A DO
CFMV PARA O TRltNEO !984/l9B(, EM IS DE
.MARÇO DE /984, NQA UD!TOR!O DO ~flNES
TtREO DA AGRICULTURA, EM BRAS!LEA-DF.
Minhas Senhoras e meus Senhores:
Eleito, pela terceira vez consecutiva Presidente
do Conselho Federal de Medicina Veterinãria, Considero a solenidade do dia de hoje como a posse em
um novo cargo, como o alvorecer de um novo cometimento.
E isso porque as mudanças aceleradas da tecnologia e do relacionamento político-social, o "ini.pacto
da crise econômica que assola os países do Terceiro
Mundo e atemoriza as próprias Nações Industrializadas, a proximidade do Terceiro Milénio, que parecia ainda hâ pouco propriedade da ficção científica, revolucionam e atualizam todos os desafios.
Assim sendo, minhas senhoras e meus senhores,
o novo Presidente do Conselho Federal de Medicina
Veterinária, sua diretoria e conselheiros eleitos, deveremos superar obstâculos ainda mais altos do que
os transpostos nas duas gestões anteriores.
Desta vez, Conselho Federal e Sociedade Brasileira de Medicina Veterinâria não- apenas participam juntos de uma mesma solenidade de posse, mas
se encontram irmanados no processo de defesa das
mesmas teses, unidos por objetivos comuns, movidos pela energia emanada dos mesmos ideais.
Colega e amigo Josélio:
Este é o cometimento maior de todos que juntos
enfrentamos.
a medicina Veterinária, numa fase
de maioridade, a exigir que etapas sejam ultrapassadas. São vinte mil médicos veterinários deste paíscontinente que nos outorga o direito de representálos, exigindo uma liderança firme.
Em todos os rincões do planeta se fala em crise.
Há dez anos, desde a revolução dos preços do petróleo, a ameaça da crise vem sendo como uma esposa na ilharga da críatividade humana. Uma visão
global da trajetória milenar da humanidade, nos
põe diante de uma verdade irretorquível: os cataclismas são geradores de tecnologia como os microorgariisiiiOS são·geradores··ae· anticorpos:
A peste gerou as vacinas e soros.
A guerra desenvolveu incrivelmente as comunicações.
A fome estimulou a tecnologia de produção de
alimentos.
Assim sendo, a crise econômica atual deve ser
usada por nós como- catalisadora de soluções para
enfrentá-Ia.
A Medicina Veterinária e a Zootecma só existem
em função do_ homem. Se lutamos para produzir
mais leite, não ê para exibir belíssimas vacas de alta
produção, mas sim para extbtr cnanças mats saudáveis, mais inteligentes, mais aptas aos embates da vida.
Se lutamos para produzir mais carnes, não ê para
enriquecer estatísticaS de produção e exportação,
mas sim para responder aos desafios da fome.
As publicações da FAO nos mostram, assustadoramente, que a profecia de Malthus tende a se tornar uma realidade: população crescendo em progressão geométiica e alimentos crescendo em progressão aritmética. O mCsmo que um automóvel
querendo competir com um avião em velocidade.
Os vinte mil Veterinários e tootecnistas brasileiros devem ter sempre ein mente esses agentes catalisadores de .criatiVída:de. Auxiliando a gerar seus

e

prÓprios empregos e não simplesmente eSperando
ser abordados.
O desemprego, na maioria das vezes, é conseqaência da má distribuição geogrática dos profissionais, é conseqUência da falta de incentivo à fixação
dos técnicos no ·campo. É conseqUência da tendência a formar-se compartimentos estanques entre a
atividade pública e a atividade privada .
Na Alemanha, por exemplo, a Tuberculose bovina, responsável maior pela Tuberculose humana, foi
erradicada através de um trabalho que mobilitol!
prãúCãffiellte todos os veterinários do país: imenso
mutirão técnico-científico unindo v-eterinários oficiais e particulares com o mesnto objetivo.
Campanhas como essa, Senhores MiniStrOS Nestor Jost, poderiam engajar temporariamente veterinárioS -de todos os quadrantes do Brasil em apoio às
iniciativas do Ministério da Agricultura, como o
combate à febre aftosa, a erradicação da brucelose,
o controle da raiva, o combate à doenças parasitária-s.
A saúde animal merece maior prioridade. Os investimentos requeridos são grandes, mas o retorn~
os JuSfific<i. Pelos resultados promissores para a
nossa pecuária e pela responsabilidade hemisférica
que temos, eis que nos lin:titamos com uma dezena
de países no continente. Nossas fronte'iras continuam abertas à todas as_ doenças exóticas e um'sistema emergencial de-defesa sanitária animal merece e
deve ser criado, come;> deve também aumentar a participação dos médicos Veterinários nas áreas de pesquisa, extensão e crédito rural.
VOssa Excelência, Senhor Ministro Nestor Jost,
ell?- seu mai?-dato de um ano, poderá preparar a agricultura ~rasil~ira para enfrentar o desafio s:fe muitos
-anos futuros. Sua experiência e visão são suficientes
para reformular o que necessita ser reformulado,
para dinamizar setores que poderão dar resposfas
mais ráp-idas, para devolver a confiança aos produtores e a esperança aos consumidores de alimentos.
Acreditamos na firmeza e fuc:idez de sua liderança e
nos dispomos, pessoalme_nte_e como preside~te do
Conselho Federal de Medicina Veterinária a
assessorá-lo no encaminhamento de novas soluções
para 'crónicos problemas de nossa produção animal.
Entre os grandes esforços do Brasil nos últimos
trinta anos, sem dúvida o desenvolvimento das comunicªções é o seu momento maior, além das estradas que· integr"am definitivamente o Pais como um
todo harmónicO~ eletrificação e telefoniã rurais têm
merecido atenção especial por parte do governo.
Nós, veterinários, pensamõS que estradas; eletrificação e telefonia -rurais não devem constituir·Se
_ prioritariamente _em agentes estimulantes do consumismo das populações rurais, Ou simplesmente aumentar o número dos habitués de novelas de televisão, mas principalmente, devem servir para fixar a
-famaia brasileira ao campo, e, acima de tudo, para
estancar ã hemorragia do êxodo rural.
Os veterinários e zootecnistas estão à disposição
do Governo e_ da Iniciativa Privada para que as rriOdernas comunicações sejam usadas com preferêricia
abs_oluta, para a aproximação definitiva dos técnicos com os produtores e da tecnologia com a produção. Um esforço que leverâ os computadores ao
campo, racionalizando o manejo e aumentandQ a
produtividade, como já o_corre nos Estados Unidos
e na Europa.
O grande desafio da produtividade pertence a todos nós.
Quando o naturalista francês Auguste -de Sã.int
- Hilaire andarilhou pelo Brasil no início do século
passado, relatou que as vacas de nosso país tinham
um índice_ de reprodução de 40%, ou seja, 100 vacas
produziam anualmente apenas 40 bezerros.

Terça-feira 3 0463

Durante um séculO e meio o Brasil modificou radicalmente a sua pecuária, modernizandQ-a em seus
diferentes setores. Raças·zebulnas e européias foram
aperfeiçoadas zooténicamente a ponto de superarem em qualidade a de seus próprios palses de origem. Cercas bordaram os campos abertos e instalações modernas substituíram os ranchos ancestrais.
Moléstias animais foram tratadas, campanhas de erradicação mobilizaram imensos recursos humanos e
económicos do Brasil e do Exterior. Mas a terrível
estatística de Saint-Hilaire aínda é unla dura realidade: nossã.s 100 vacas continuam produzindo apenas 40- b-ezerros, na média nacional.
Este exemplo palpável é apenas um dos grandes
desafios da veterinária b-rasileira. Muitos outros
existem para incentivar nossa criatividade, nossa coragem e, principalmente, nossa capacidade de trabalho.
Que Deus nos ihimíne a saber enfrentar esses desafios.

DISCURSO PROFERIDO PELO DR. JOStÚO DE ANDRADE MOURA, NA SOLENIDADE DE POSSE COMO PRESIDENTE DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA VETERINÁRIA, REALIZADA NO AUDITOREO DO
MlNESTtREO DA AGRICULTURA, EM 15-3-83.
Saudações às autoridades, meus Senhores, minhas Senhoras~
I. Estamos nos dias atuais vivendo uma crise
que todo brasileiro conhece... Não só conhece,
como viVe rida mergulhado de corpo e alma, pouco
otímista e com a esperança quase se arrastando pelo
chão.
- Mas crise, só se vence com a cabeça ... cabeça
plena de idéias objetivas, honestas e ajustadas às
realidades dessa imensa maravilha que é o nosso
País, cuja fórmula do seu pleno potencial, infelizmente, os homens públicos até hoje, ainda, não des·
vendaram toralmente, fato que vem levando a
Nação ao paroxismo de uma crise social sem precedentes agravada por um perigoso e dest.rutivo fantasma: A fome, com suas raízes mais profundas cravadas na falta de alimentos básicos.
-Nós todos que estamos aqui investidos de pod_~_r ,__ 11 ()S_ -~-e~s __'-•Jric;>~ º[~_eJs jl~~J_âx_qyjcq_~ _<je _al!tO[~gª":
de e responsabilidade, e em diversas áreas do sctor
pecuário, neste grave momento da vida nacional, seremos julgados invariavelmente pela história, pelo
que fizermos h9je, visto que não haverá momento
nenhum que se projete no porvir com tamanha marca como este que estamos vivendo agora.
--Por isto meus diletos amigos, meus líderes,
meus companheiros de luta do Mirtistério da Agricultura, minha classe veterinária e demais forças vívas existentes no nosso meio, urge mais do que nunca a adoção rle atitudes austeras, apoiadas na _competência (e que arma mais poderosa a serviço do
progresso do que a competência!), corrigindo as
graves e impostargáveis distorções existentes na organização, defesa, preço, comercialização, distribuição, conservação e consumo da produção· agropecuária do País.
- Nessa. Via Crucis da produção, não raro, por
passagens estreitas ejou em estradas precárias da
pesquisa, da assistência técnica e extensão rural, crê·
dito, defesa sanitária, mercado, etc... , salientam-se
os seguintes aspectos que precisam de estimulas e
ações corajosas por parte do Governo em ampla integração com todas as representações das classes
políticas, produtoras e profissionais a saber:
I. Programa de Pecuária planejado segundo um
zoneamente adequado da produção, apoiando-se
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em pesquisa objetíVa--e--aplicada; assistência técnica
efetiva e menos elitizada, bem como em créditos suficíentes e oportunos.
2. Estudar com mais_ critérios a retirada dos
subsídios, evitando a intenpestividade de medidas
puramente de ótica econômica, onde se percebe
uma maior inclinação ou pendor do atual modelo
econômico voltado mais para a taxação do que propriamente para a geração de estfmulos destinados a
expansão do setor pecuáriO·.
3_ Estabelecer uma política real de preços, com·
patibi!izando os preços internos e externos com os
custos de produção; estabelecer tambêm planos de
safra, bem como, conceder financiamentos apropriados para a entressafra e adotar uma política
para estabilização de preços e rendas.
4. Adotar uma estratégia que possibilite o País
libertar-se da condição incômoda de exportador
eventual, para isso deve perseguir com tenacidade as
seguintes metas:
A) O Brasil deve tornar-se em 10 anos o maior
exportador de carnes, com no mínimo 1 milhão de
ton.eladasfa_no:
B) Aumentar o índice de- natalidade da pecuária
boyina dos atuai~ 45 para 60%_rio_máximo até 6 ano
2.000;
C) Aumertfar a laxa de desfrute dos atuais 12,5
para 24% até-o -ano 2.000; e
D) Aumentar o consumo "per capita_,, de 15,2
para 32 Kg/ano, dentro de 15 anos.
.S. Sugerir;-qliaildo da refonna tributária que se
avizinha e que é imprescindível, a redução do ICM
da pecuária para ZERO, pois não tem sentido os
alimentos básicos de um povo carente, serem tributados.
6. Inverter a ótica monetarista predominante
para um enfoque pecuário prioritário, isto tem muito consonância com a manifestação do nosso Ministro Nestor Jost, de que "o povo não se alimenta
com papel", .. Esta p_ropostade inverter a ótica monetarista tem corisonância também com o que dissera um Ex-ministrá desta Casa, professor Alysson
Paulinelli, que em conferência proferida na Vt Jornada Latinoamericana e II Congresso Brasileiro de
Buiatria, realizados recentemente em Salvador, assim asseverou: '~do jeito que as coisas vão, passaremos a comer sanduiche de RDB, ORTN, UPC e outros papéis, oxalá, s~am palatáveis, pois do contrário iremos amarg'ar",
7. Criar um sistema de proteção ao produtor
através de mecanismos de estímulos como ocorre
nos Países__ desenvolvidos.
No Brasil, o modelo impõe desestímulos extremamente delicados, como é o caso de abate de fê.meas, que fatalmente irá comprometer a composição do rebanho, descapitalizando ainda mais o
produtor.
8. Estabelecer um programa arrojado de controle de doenças, dado que várias enfermidades impe-dem o crescimento da pecuária. Esse programa tem
que ser apoíado em recursos financeiros com-pa1íveis com a grandeza do património pecuário a ser
protegido.
9. Estabelecer uma política de confinamento de
animais, em regiões que ofereçam condições mais
favoráveis, pT6x1in2S dos grandes centros consumidores, com destaque para as facilidades alternativas
de alimentação para os animais, com custos menos
críticos, fator fundamental para a viabílização e segurança dessa política.
lO. Horizontalizar.o.criatório de búfalos no Brasil, tendo em vista que é uma atividade tfpica de pequenos criadores em todo o mund_o, devendo ser
apoiada em linha de crédito para aumento do rebanho com prazo de financiamento ajustado à_ vida do
animal.
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11, Ampliar e manter uma rede laboratorial integrada para o apoio científico à producão e à defesa
sanitária.
12.- Estabelecer um esquema de vigilância de
fronteiras, portos- e aeroPortos. A situação d_e_ hoje ê
deprimente e_ perigosa, pois continuamos expostos e
vulneráveis à entrada de doenças exóti_cas que podem afetar ou comprometer profundamente os nossos rebanhos.
13. Elaborar 1,1_m plano arrojado_ para controle de
doenças que tem reflexos diretos na evolução do tebanho, c_om vistas a nos liberar .. PODIUM" da infertilidade.
14. A municipalização das decisões e das estruturas de governo para a agricultura ê tarefa de grande_ alcance para a produção como um todo, ela deve
ser tratada com mais critério, inclusive seria uma es·
tratégia, sem precedente, capaz de absorv_er um con. tingente expressivo de técnicos, os quais -bein mais
__ próximos da fonte de produção, catalisaria_ positivamente os fatores produtivos dessas fontes.
.
A municipalização tambem tem uma grande importância no campo da contCnção de despesas, pois
ela, reclamando uma ariJ.pla desCentrallzação de decisões, eV!taria constantes deslocamentos dos cen_tros às periferias e vice e versa, resultafido em economia de custos, e por_ outro lado propiciaria uma
as_.s_i_stência mais oportúila ao produtor.
15. Há que cercar o Nõrdeste com salvaguardas
técnicas contra as estiagens prolongadas, cujas cons.eqaencias clássicas ou crônica~. são a falta de alimentos para o homem e para o animal, agravada
pela rarefação do líquído maiS preciosO da vida- a
água.
Finalmente, meus distintOS e dUetos senhores, estão aqui alinhavadas as preocupações da classç que
o-rã· pãssamos a repr!!sentar manifestaras publicameifte diante dos senhores, que com suas presenças
ilustres estão honrado a medicina veterinária-que espera of~recer, atravês do seu concl!rso e da sua audiência, às a~toiidades do setor pecuària 0-s-eUiaóOr
feCUfido em prol d3_ grandeza do nosso querido e
amado Brasil.
MultO obrigado.
Srs. Senadores:
Estes dois pronunciamentoS servirão para proporcionar alguns debates sobre as idêias neles contidas, pois
abordam assuntos do maior interesse para o Brasil.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Sellador Raimundo Parente.

>

O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pro·
nuntía o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: .
A Associação Comercial do Amazonas, a Federação
do CotP"ércio do EstadÕ do Amazonas, o Clube dos Diretores Lojistas _de Manaus e_ a Associação dos ~~jistas
da Zona Franca de Manaus, em Memorial entregue ao
Exm~' Sr. Presidente da República, traduzindo o pensamento e a posição do empresariado e da comunidade
amazonense, pleiteam, através de fund~mentada exposição de motivos, uma série_de justas concessões para a
Zona Franca de Manawr, criada, conforme preceitua o
artig9 J~> do Decreto-lei n~> 288, de 28 de fevereiro que a
instituiu, como "uma área- de livre comêrdo de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interiOr da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições económicas que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais e da grande distância,
a que se encontram, os centros consumidores de seus
produtos".
Dentro desse entendimento e de acordo com a largueza de_ visão desse comportamento políticoadministrativo, os empresários âmâ.zonenses, verifican-
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-do que essa filosofia vem s~ndo indiscutivelmente desvirtuada, apelaram ao Chefe da Nação, encarnando o desespero que já começa a tomar conta da populaç-ão amazonense., no sentido de que Sua Excelência, compreendendo a importância vital da Zona Franca de- Manaus
para os processos desenvolvimentistas do Estado, faça
cOm que o esp"íritó que ensejou o nascimento daquele
Instituto, seja realmente sentido e seguido à risca, a fim
de que seja evitado um colapso total de conseqUências
imprevisíveis, com o qual, certamente, Manaus e o Amazonas retrocederão aos tempos sombrios de empório importador e armazenador, sem perspectiva alguma de
progresso, de emancipação.
No documento anteriormente aludido, os empresários
amazonenses, ao pleitear a Isenção do Imposto de Renda, e_ntre outras coisas declaram:
" ... Ocorre, porém, que a nova política tributária nacional, que vem elevando a contribuiçâo do Imposto de
Renda (pessoas jurídicas e físicas), em detrimento dos
Outros tributOs (ImpoSto de Importação, IPI, etc.) evidencia a necesSidade de se conceder às rendas auferidas
n_a Zona Franca de Ma naus (e de toda a região da Amazônia Ocidental), no exercido de ativídades comercíãis e
de serviços, ou do trabalho geral, tratamento diferenciado (preferencialme!)te isti:nção) em relação ao restante do
territóriõ ilaClonal.
- -Postulã~se, deste modo, que se conceda, na Ainazônia
Ocidental, as pessoas jurídicas e físicas, erri -geral, ·o benefício de isenção do Imposto de Renda sobre os rendimentos aqui auferidos, dando-lhes, desde modo, um estímulo à permanência na ârea e conttibuindo para que se
alcancem aqueles objetivos previstos no ref'_e_ddo
Decreto-leí n~> 288/67, Sem dúvida que, em assim procedendo, estará Vossa Excelência dando cumprimento, em
seu maior alca!lce, ao princípio constitucional (jmplfcito)
de que a prática da justiça social pressupõe tratar desigualmente os desiguais. As adversidades de toda ordem,
da vida, na região amazônia, o seu elevado custo e as diférendações deSiav<?ráveis em relação às regiões desen'!!Jlvida~ do País, justifi~a_~ p~~!]-~_m~-~-t~--~ste beneficio,
sobr~t~dõ-pOrq-Ue--ã: SUa Significa-çãO no cOntexto oiça-:
mentário, é desprezível."
Em outro item, pleiteando a atualização do valor da
quota de bagagem, passageiros, como uma outra concessão indispenSável ao nosso crescimento económico, os
empresários afirmam categoricamente:
''Vigora, atualmente, como limite de valor para bagagem dos passageiros que viajam de Manaus para outras
regiões do País, a quantia de USS 600 dólares. Este limite, contudo, se tornou inoperante, quer pela inflação externa constante e o tempo decorrido desde a sua fixação,
quer pelo encarecimento das mercadorias, por flltõres internos e externos.
Considerando, ainda, o contingenciamento existente,
postulam as Entidades que seja atualizado_aquele valor,
elevando-se o mesmo para US$ I .200 dólares, uma vez
que pelos demais cõntroles-existentes, não pode ser afetado o dispêndio de divisas já líxado para o comércio da
Zona Franca de Manaus. Com efeito, permaneceria a
mesma quota global de importações, porêm, seriam facilitadas as compras feitas pelos passageiros, melhorando
o fluxo turístico, com o favorecimento do setor de serviços."
Mais adiante, postulando o barateamento do frete
efou paSsagens entre Manaus e demais regiões do Pais, o
Memorial, com muita propriedade, afirma:
"Corno fãtor de equilíbrio inter·regional, integração
nacional, descOncentração industrial etc., vários- produtos ou regiões gozam de unicidade no custo de frete, A
Zona Franca de Manaus, pela sua distância das demais
regiões do País, não possui competitividade económica,
pefo encarecimento do fator custo transporte como prevê o art. !9 do Decreto-lei n9 288/67.
Sendo mínima a massa de carga e quantidade de pessoas desta região, considerado o contexto nacional,
postula-se que os sistemas aeroviârio e marftimo tenham
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suas tarifas ajustadas, de modo a_ se reduzirem as mesmas, visarldo, pelo menos, minimizar os custos dos percursos Belém-Manaus e Brasília-Manaus."
Est~s, Sr. Presidente e Srs. Senadores, algumas das
postulações apresentadas pelo empresariado amazonense ao Presidente João Figueiredo, consubstanciado os
anseios e os interesses de toda a comunidade, num momento em que o Amazonas, mais uma vez sufocado por
toda sorte de dificuldades e de empecilhos, enfrentando
os mesmos problemas decorrentes das peculiaridades da
sua ambiência geofísica, precisa ser encarado como uma
ârea especial, cujo tratamento social e econômico não
pode, de maneira alguma, ser igual ao dispensado às outras regiões do País.
É prementemente necessário, Senhor Presidente e Se~
nhores Senadores, que o Governo Fe~eral admita a realidade incontestável de que o Amazonas, de um modo
particular, e a Amazónia, de modo genérico, são ·as grandes depositários da estabilidade econômíca nacionãl,
pela riqueza guardada em seu solo, cuja potencialidade
precisa ser explorada convenientemente, a partir de agora, para garantir a todos nós, brasileiros, um amanhã
construído de abastança, de tranqUilidade social, de felicidade geral.
Em nenhuma outra região do País, Senhor Presidente
e Senhores Senadores, o potencial de riquezas pode ser
comparado àquele que se encontra na Amazônia, onde a
natureza guarda tudo a-quilo de que a humanidade necessita, nos mais diferentes cainpos da sua atiVjdade, para
assegurar o progresso e o avanço civilizador da própria
família humana.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PDS - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr~ Presidente, Srs. Senadores:
Em ato solene presidido pelo Governador Roberto
Magalhães, e contando com a presença do atual e do anterior secretário de IndUstria,- Comércio e Minas- Luíz
de Sá Monteiro e André Alves de paula respectivamente
-, do ex-Secretãrio para AssU.iitos de Suape, Luiz Siqueira, e do Presidente da Empresa, o Dr. Elieser Menezes, de derigentes da Petrobrás, parlamentares, autorída~
des estaduais,' municipais e federais - foram iniciadas
em fevereiro último, em decorrência de acordo firmados
em 1980 entre o governo de Pernambuco e a direção da
Petrobrás, as operações do terminal de granéis liquidas
do complexo Industrial- portuário de Suape, uma das
etapas mais importantes desse Projeto - indispensável
ao desenv_olvimento econômico de Pernambuco e o Nordeste e, sobretudo, da estrutura industrial e exportadora
do País.
Suape não interessa apenas ao Estado que o abriga, ou
à região qem que se insere. Pertence a um conjunto de
empreendimentos voltados para a exportação e a integração econômica entre as várias regiões brasileiras, destinados a fornecer infra-estrutura básica e condições adequadas para a modernização das atividades econômicas
-indispensáveis todos eles se desejamos perseguir nosso
destino de nação industrial e economicamente poderosa.
Sobre outros empreendimentos, no entanto, o Complexo de Suape apresenta uma vantagem não desprezível, que reside no fato de integrar-se mais estreitamente à
economia regional, e de melhor a tender às necessidades
patentes di economia regional e lOcal.
Assim é que, graças ao novo terminal de c_ombustíveis
que iniciou suas operações, será possível retirar do porto
do Recife um produto crítico, de importância vital porém certamente indesejável no local em que se encontra,
o centro de uma das grandes metrópoles nacionais. Além
das repercussões benéficas do ponto
vista da segu.=-rança da população, a tranSferência desse terminal para
Suape permitirá ainda que se liberem áreas que se destinarão à ampliação e modernização do porto do Recife,

de-

em prosseguimento das obras cuja etapa inicial concluiuse no início deste ano.
Ademais disso, o novo porto permitirá reduzi-se o
tempo de permenência dos navios, com grande economia
operacional para ususários e o próprio porto, e oferecerá
praticamente ilimitadas possibilidades de expanSão da
capacidade de armazenagem.
E este é apenas o passo inicial. As características do
complexo Portuário e Industrial, únicas no Brasil mas
inspiradas em conjuntos similares que lograram êxito
inegável na Europa e no Japão, oferecerão condições
adequadas para a intalação de unidades industriais que
se ultilizam intensivamente do porto, e intimamente ligadas à economia pernambucana e nordestina. Encontra~
se em funcionamento, desde 1980, uma fábrica de embarcação__ de fibra, e estão em início de operação, e
preparando-se para isto, unidade que britagem e concre-to,-fertilfZalltes, sucro-alcoolquímicas.
Por certo são ainda poucas indústrias, em comparação
com as previsões e ambições do projeto -, concebido,
aliás, quando a crise econômica ainda não batera às portas do País. Justifica-se, porém, que se mantenham em
adamento as obras do Complexo, até: mesmo por.que se
pode prever, para futuro que desejamos muito -próximo,
a superação das atuais dificUldades econômicas, e então
será necessário contar com infra-estrutura capaz de sustentar novos avanços.
Cabe observar que Suape não signifiCa abãlldoriar,
nem mesmo relegar a plano secundário o porto do Recife. Tanto assim que, como referi, ainda em janeiro pass'ado inauguraram-se, com a presença do ilustre Ministro
dos TranspOrtes, Cloraldino Severo, e do Govern;1dor
Roberto Magalhães e a que também estive presente, juntamente com outros parlamentares como o-Deputado
OSWaJáo- CCielho; colega de repi-C:sentação fiO COrigresso
NaçiOnãl, obras de alafgamento e complementação de
inffa:.Cstrutura poÚuárta em cerca de 400 metros-de cais~
-edificando-se também 7 5(}(} ml de armazéns, enquanto
prosseguem os trabalhos para introduzir melhoramentos
semelhantes em Cerca de um quilôinetro.
Essas obras no porto do Recife, iniciadas em -1981
quando exercia as funÇõeS de governador de meu Estado
e contando, desde então, com o decidido apoio da PORTOBRÁS, que sob a lúcida gestão de Arno Markus vem
promovendo intensa modernização da .infra-estrütura
Portuária de todo o País, deverão concluir-se ainda no
próxímo ano, e incluirão, alêm de outros melhÕranlentos
e a exemplo do que foi feito na primeira etapa, construção de canalizações para óleo combustível, águã potável, melhoramento e ampliação da rede elétrica, das linhas telefônicas e implantação de defensas.
O que acontece, porém, é que este porto, que tantos
serviços já prestou ao Brasil, ao Nordeste e ao Recife,
dispõe de escassas condições de ~mpliar-se, e é limitado
também por outros obstáculos de dificil superação, tais
como Calado insufideitte e inexistência de retroterra,
pois localizado no centro urbano da capital pernambucana--:- E é justãmenie para pÚmiti!~qUe o Rei:ife PermaneÇa exercendo seu papel de centro portuário que se preterido levar para Suape, a partir de agora, unidades industriais que neCessitem de faci1idades portuárias em lar~
ga escala.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não pretendo_ desconhecer as dificuldades econômicis
que o País estã atravessando. Acredito, porém - e
tenho-o afirmado repetidas vezes- que a crise não nos
pode abater; que conhecê-la não significa descrer de nossa capacidade de superá-la; que a recessão não justifica
nos entregUemos à depressão, cujos resultados seriam
mais desastrosos que as conseqaências da crise em si
mesma.
Por isso mesmo acredito que as obras--de Suape não
podem ter solução de continuidade, até porque os gastos
já reaHzarlos exigem que se complemente a infraestrutura já implantada, condição necessária para que
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concluam seus projetas os empresários que jã se decidiram pelo Complexo e outros mais a eles se juntem.
Lembro que somente o Governo de Pernambuco já havia aplicado C:m Suape, até o final de 1982, cerca de Cr$
100 bilhões em moeda de hoje, num esforço hercúleo
para realizar a sua parte nesse empreendimento vital
para a ~nómia nordestina e brasileira.
Foi por acreditar na importância e potencilidade de
Suape que, em meu Governo, Pernambuco investiu substanciais parcelas de recursos, esforço prosseguido por
meu eminente sucessor, o Governador José Ramos, e
pelo atual Governador Roberto Magalhães. Recordo,
agora, por oportuno a dedicação do Secretário Luis Siqueira, cujo trabalho teve continuidade, sem interrupção, através da ação dos Secretários André de Paula e
Luis de Sá Monteiro e pelo atual presidente da empresa
Suape, Elieser Menezes e outros diretores- anteri_ores e
atuais.
Graças à conjugação desses esforços foi possívd tornar irreversí_~el ogrande ~omplexo, que já conta hoje, em
pleno funcionamento, na primeira etapa do Tribunal de
Combustíveis, com quatro tanques capazes de armazenar 36,8 mil metros cúbicos de álcool e três outros com
capacidade de 9,6 mil metros cúbicos de gâs liquefeito de
petróleo.
Contamos, para isso, convém lembrar, com o apoio da
PETROBRÁS, que além de acreditar na viabilidade do
Projeto, promoveu investimentos da ordem de Cr$ I 7,5
bilhões, na execução do referido Terminal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Certamente os tempos de crise não permitirão que se
disponha de recursos para prosseguir os trabalhos no ritmo com que se iniciarã.-m, segUndo as previsões do plano
original, da mesma forma que muitas indústrias, em conseqifêncta da mesma recessão, postergaram seus programas de investimento. f: preciso, porém, que não se deixe
de cumprir o cronograma previsto, em condições realfsticas, pelo menos para a implantação da primeira fase do
Projeto _Suape.
Cabe, assim, fazer neste instante um apelo ao Governo
Federal, de modo especial aos Ministros do Planejamento, dos Transporte~ e de Minas e Energia, bem como aos
Presidentes da, PETROBRÃS"C do BNDES, no sentido
de considerarem a importância do Empreendimento e
continuarem a dar o necessário apoio financeiro para
que Suape possa concluir a sua primeira etapa: C partir
para viabilizar outras fases do Projeto.
Este é um Projeto que, pela sua significação, não pode
ser realizado basicamente pela ação do Governo de Pernambuco. Urge, insista-se, que o Governo Federal dêlhe maior apoio.
Se não o fizermos, estaremos inCorrendo em crio grave, pois correremos o risco de comprometer o futuro por
não sabermos enfrentar as dificuldades do presente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)~ Nada mais havendo que tratar vou encerrar a presente sessão, desig·
nando para a ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n" 23, de 1977 (n"' 996/75, na Casa c;!e origem), que ai~
tera a redação do artigo 147 do Decreto-lei nt 5.452, de
19 de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho),
tendo
PARECER, sob n9s. 247 a 250, de 1980, e 215 a 217,
de 1982, das Comissões:
-de Legislação Soclal: Jt pronunciamento - solicitando o exame preliminar da Comissão de Constituição
e Justiça, com voto em separado do Senador Raimundo
Parente; 29 pronunciamento - favorável, com emenda
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que apresenta de n' 1 -CLS;Jt pronunciamento- favorâvel à Emenda de Plenário;
- de Constltuiçio e Justiça: J9 pronunciamento- pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; l'~' pronun·
ciamento - pela constitucionalidade e juridicidade da
Emenda de Plenário; e
-de Finanças: }9 pronunciamento - favorável ao
Projeto e à Emenda da Comissão de Legislação SQcial; li'
pronunciamento - favorável à Emenda de Plenário.

Votação, em turno únicO; do Projeto de Resolução no;~

127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Iii~
quérito, que aprova as cónclusões e rec-omendações do
relatório da Comissão ParlaVJ.c;.ntar de Inquérito in~tituí
da pela Resolução n' 69, de 1978, tCildo
PARECERES, sob n~>s. 1.090 a 1.092, de 1983, das Comissões:
- de Constituiçio e Justiça - 111 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do_ Projeto e d_a ;Emenda de Plenário, com duas subemcndas que apresc~tã:; 211
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo- da Coinissão de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do substitutivo que ofereCe.

7
Votação, em turno único, do Requerimetito n~' 896, de
J983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitã.n~
do, nos termos dos arts. 75, t, 76 e 77, do Regimento Interno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinCõJ Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, exam"inandO_ãirida-oS motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
-5.D<:P~~dendo de Parecer d_a -~Omissão de Economia)

Votação, em primeiro turno, do Projeto de. Lei dq Senado n9 16, de 1982, de autoria do Senador_Lázaro Ba,rboza, que dispõe sobre a proibição de_importar alho,
tendo
PAR..ECERES, sob n~'s. 817 e 818, 9-e !~83,da~ Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.
9

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
2, de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que altera o
Regulamento Administrativo do _Senado Federal, trans-forma a Seção de Protocolo Administrativo cm Serviço
de Protocolo Administrativo e dâ outras providênçias,
tendo
PARECERES, sob n~'s. 44 ç 45, de 1984, das Comissões:
-de Constltuiçio e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Finanças, favorável.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
4, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer nl' 40, de 1984), que autoriza o Governo dO Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 7.030.729.394,40 (sete bilhõ_cs, -trinta- milhõ~es, ~sete
centos e vinte e nove mil, trezentos e noyenta e quatro
cruzeiros e quarenta centavos), o montante-de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob nl' 41, de 1984, da Comissão
-de Constltulçio e Justiça, pela constitucionalidade e
jU:ridicidade.

5
Votação, em turno único, do Requerimento n~' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, _solic_ital'l:~O,
rios termos dos arts. _75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Espcc_ial,_composta de 7 (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 subsídios concedidos ao setor petrolífero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenârio, da Cernissilo de ConsÜtuíção e Justiça, favorável.
6

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, soliCITiildo, nos termos do inciso-I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Pi-evidência e Assistência Social, a fim de que; perante o
Plenário, preste inforrhações sobre a crise económica e
financeira: da Previdência e Assistência Sociã.l.

Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar çht
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se_nado nl' 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar _Franco, determinai"~cdO que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de magistrados _que devam integrar Tribunais com jU.ris_dição em todo o território _naciQnal, tendQ
PARECER, sob n~> _634, de 1983, da Comissão
-de Constitulçã.o e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José lgnácio Ferreira.
10
Votação, em primeiro turno (apreciação prelim-inar dá
constitucionalidade, nos termos do art. 296 dó 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 aproprieiárfos -de -veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, mediante subsídio, nas condiÇões que especifica, tendo
PARECER, sob nl' 710, de 1983, da Comissão
~de_ Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida-

di:.
11

Discussão, em turno único,- do Projeto -de Lei da Câmara nl' 67, de 1977 (n11 1.885/76, na Casa de origem),
que exige a inscrição do CPF e dq RG dos devedores,
nos títulos de crédito que especifica e dá outrã.s providências, tendo
PARECERES; sob n~>s. 590 a 592, de 1982, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorãvel, com emenda
que apresenta de n~' l-CCJ;
-de Economia, contrário; e
-de Finanças, contrârío.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto}- Eslâ encerrada a sessão.
( LeYanta-se a sessão às I 8 horas e 1O minutos.)

ATA DA 13• SESSÃO,
REALIZADA EM 21-3-84
(Publicada no DCN (Seçio II) de 22-3-84
Retlficaçio
Na publicação do Projeto de Lei da Câmara nl' 25/84,
(n' 559/83, na Casa de origem), que altera a redação do
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caput do art. 33 da Lei n~' 3.807, de 26 de agosto de 1960
- Lei Orgânka da Previdência Social, para estender o
direito à percepção do auxilio-natalidade às mães carentes, não seguradas da entidade, na pâgina 0232, I• cOluna, após a legislação citada que acompanha o projeto,
Onde se lê:
(Ás Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
Leia-se:
(Âs Comissões de Legislação Social e de Finanças.)
SECRETARIA GERAL DA MESA
Resenha das matérias apreciadas de 111 a _31 de março
(Artigo 293, inciso II do Regimento Interno)
Projeto aprovado e encaminhado à sançio
Projetõ- de Lei da Câmara n~' 17, de 1983 (n9 3.862/80,
nà Casa de origem), que acrescenta parágrafos ao art~ li
da Lei ntt 6.683, de 28 de agosto de 1979- Lei de Anistia, relativamerite aos servidores que não foram conde"-~çl.os pelo Poder Judiciário. Sessão: 29·3-84.
Pnijeto ll promulgaçio
Projeto de Decreto Legislativo nl' 35, de 1983 (n' 1/83,
na Câ~ara dos J?e_putados), que aprova o texto do Acordo de CooPeiição CientÍfica e Tecnólogica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular da China, celebrado em Beijing, a 25
de março de 1982. Sessão: 16-3-84.
Projetos aprovados e encaminhados à promulgaçio
Projeto d-e Decreto Legislativo nl' 3, de 1984 (n~' 46/84,
n-a Câmara d_os Deputados), que autoriza o Senhor Presid~nte da República a ausentar-se do País na primeira
quinZena do_ mês de abril de 1984. Sessão: 28-3-84. (extraordinária)
Projeto de Decreto Legislativo n~' 31, de 1983 {nl'
19/83, na Cârriãra dos Deputados), que aprova o texto
do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino do Marrocos,
concluído em Brasília,_a 17 de fevereiro de 1983_, Sessão
2~-3-84_. (extraordinária)
Projetos aprovados e encaminhados à Câmara dos Deputados
Projeto de Lei da Senado nl' 198, de 1979, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que disciplina o exercício
da profissão de detetive particular. Sessão: 22-3-84. (extraordinária)
Projeto de Lei do Senado n~' 139, de 1980, de autoria
do Senador Aloysio Chaves, que dá nova redação ao artigo 836 do Decreto-lei n~' 5.452, de 111 de maio de 1943COnSolidação das Leis do Trabalho. Sessão 22-3-84 (extraordinária)
Susbstitutivo do Senado-ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 15, de 1982 (n' 134/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico de CõOPeraçâo Cíeiltífica e Tecnológica enti'e o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
CQoperativista da Guiana, COriduído em Georgetown, a
29 de janeirO de 1982: Sessão 29-3-84. (extraordinária)
Projeto aprovado em segundo turno e encaminhado à
Comlssio de Redação
Projeto de Lei do Senado nl' 156, de 1982, de autoria
do Senador Jofge Kalume, que denomina "Rodovia EuK
elides da Cunha", a Rodovia Federal BR-3_64 que liga as
cidades acreanas de Rio Branco e Cruzeiros do_ SulFronteira com o Peru. Sessão 29-3-84.
Mell.!lagens aprovadas relativas à escolha de autoridades
Mensagem nl' 57, de 1984 (n~' 73/84, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do General-de-Exército Sérgio de Ary Pires para exercer o cargo de Ministro d~ Superior Tribunal Militar, na vaga decorrente do faleci-
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menta do Ministro Generat-de-Exêrcito Josê Frago"ffieni. Sessão: 14-3-84. (extraordinária)
Mensagem n~> 24, de 1984 (n~'495J83, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Ivan Luz para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, na vaga decorrente do falecimento do Ministro
João Batista Miranda. Sessão 15-3-84 (extraOrdinária)
Mensagem nl' 51, de 1984 (n~> 52/84, na orgiem), pela
qual o Senhor Presidente da RepUblica submete à deliberação do Senado a escolfia do Senhor Octávio Luiz de
Berenguer Cesar, Ministro de Segunda Classe, da Carreira da Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República de Trin(dad e Tobago. Sessão: 28-3-84. (exiraordillâría)
Mensagem n<? 54, de 1984-(n<? 65/84, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Enibaixador do Brasil jurito áRepública
da india, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil juftto à República de Sri Lanka.
Sessão: 28-J-84. (extraordinária)
Mensagem nl' 53, de 1984 (nl' 59/84, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Seriado a escolha do Senhor Luiz Fernando do
Coutto Nazareth, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da Nicarágua. Sessão
29-3-84 (extraordinária)
Mensagem n~" 55, -de I 984 (n"' 66/84, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor·Ov1dio de Andrade
Melo, Embaixador do Brasil junto ao Governo da Ja-
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maica, para, ctiriiufativamente, exercer a furição de Embaixador do Brasil em Antigua e Barbuda. Sessão 29-384 (extraordinária)
Mensagem n" 56, de 1984 (n"' 14/84, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do serihor João Augusto de
Médicis, EmbaixadOr do Brasil junto à República do
Quénia, para, cumUlativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil em Mauricio. Sessão. 29-3-84. (extraordinária)
Projetos rejeitados e encaminhados ao arquivo
Projeto de Lei da Câmara nl' I, de 1981 (n9 865/79, na
Casa de Origem), que assegura matrícula, nas escolas de
qualquer nível, aos servidores que especifica. SesSão: 123-84.
Projeto de Lei da Cãmara n"' 131, de 1981 (no;- 3.193/80,
na Casa de origem), que modifica a reôação do art. 42 e do incíso XXIX do art. 89, da Lei n~" 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Nacional de Trânsito.
Scssão;l2-3-84.
Projeto d_e Lei da Câmara n"' 103, de 1982 (n9 137/79,
nu-Ca.Sà de origem), que altera o art. 29 da Lei n"' 6.168,
de 9 de dezembro de 1974, que criou o Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - F AS, e o art. 3~" do
Decreto-Jd nl' 594, de 27 de maio de 1969, que instituiu a
Loteria Esportiva Federal. Sessão 12-3-84.
Projeto de Lei da Cãmara n9 21, de 1983 (nl' 5.472/81,
na Casa de origem), que dá nome de "Bernardino de
Souza'' à ponte sobre o rio Real, na BR-101, divisa dos
Est<Jdos da Bahia e de Sergipe. Sessão: 19-3-84.
Projeto de Lei da Câmara n"' 90, de 1983 (n9 2.747 j80,
n<l Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art.
791 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
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pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1~" de maio de 1943, dispondo sobre a constituição de Procuradores. Sessão; 19-384.
Projeto de Lei da Câmara n9 143, de 1983 (nl' 4.120/80,
na Casa de origem), que a_ltera a redação do art. 112 da
Lei nl' 1.71 I, de_28 d; outubro de 1952- Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União. Sessão 22-3-84.
Projeto de Lei do Senado n~" 120, de 1981Complementar, de autoria do Senador Cunha Lima, que
acrescenta dispositivo à Lei Complementar n9 26 de II
de setembro de 1975, que unificOu o PIS- PASEP. Sessão: 28-3-84.
Projetas rejeitados nos termos do art. 278 do Regimento
Interno e encaminhados a arquivo.
Projeto de Lei da Câmara nl' 53, de I 982 (n"' 2.187/79,
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao artigo
469 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 19 de maio de 1943. sessão
9-3-84.
Projeto de Lei da Câmara n~" 246, de 1983 (n"' 3.747/80,
na Casa de origem), que introduz aJteraçào na Lei no;>
4.21 5, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil. Sessão 27-3-84.
Projeto de Lei da Câmara n~" 258, de 1983 (n9 1.603/75,
na Casa de origem), que altera o artigo 25 da Lei n~"
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgãníca da Previdência Socíal. Sessão: 27-3-84.
Projeto de Lei Da Câmara n~" 36, de 1981 (nl' 198/79,
na Casa de origem), que assegura direitos aos empregados no caso de falência ou concordata da empresa. Sessão: 29-3-84.
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SUMÁRIO
1 - ATA DA 26<SESSÃO, EM 3 DE ABRIL DE
1984

!,l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
Submetendo ao Senado a escolha de nome -indica-

do para cargo cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
- NY 63/84 (nY 92/S4,-na Õrigem), relatiVa à escolha do Si'. Ovídio de Andrade Mello, EmbaiXador do
Brasil junto à Jamaica, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo de Belize.
1.2.2 - Pareceres encamlnhad()s à Mesa
1.2.3- Leitura de projet()s
-Projeto de Lei do Senado n~' 45/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Cifneiro, que- acrescenta dii~
positivo ao Decreto-lei n~' 1.910, de 29 de dezembro
de 198 I, que dispõe sobre contribuições para custeio
da Previdência Social, com vistas à criação e manutenção de clínicas geriátricas, na assistência médica
previdenciâria.
- Projeto de Lei do Senado n9 46/84, de autoria_
do Sr. Senador Carlos Chiarelli, que revoga o art. 2~'
do Decreto-lei n~' 2.087, de 22 de dezembro de 1983.
- Projeto de Lei do Senado n~' 47/84, de autoria
do Sr. Senador Fernando Henriquê Cardoso, que altera a redaçào de dispositivos da Consolidação das
Leis do Trabalho, relativos à segurança e medicina
do trabalho.
1.2.4 - Requeriment()S
- N~' 31 j84, de autoria do Sr. Senador Lourival
Baptista, solicitando autorização do Senado para
participar da comitiva oficial que acompanhará o Sew
nhor Presidente .da República em sua viagem ao
Marrocos e à Espanha.

- NY 32/84, de autoria da Srt Senadora Eunice
Michiles, solicitando autorização do Senado para
participar da comitiVa oficial que acompanhará·a Senhor Presidente da República em sua viagem à Espanha.
-1.2.5 - Discursos do Expediente

SENADOR ADERBALJUREMA, como LíderNecrológio do_ General Adalberto Pereira dos Santos, ex-Vice-Presidente da República.
SEA'ADOi?. JiUMBERTÓ LUCENA, como Líder
- _ Evolução do Movim~nto Revolucionário de
março de 1964, na oportunidade do seu 20~' aniversário. ObservaçõCS sobre o pronunciamento ·-feito
___ pelo Presidente da República no dia 31 de março último. Defesa das eleições diretas para Presidente e
Vice-Pn!sidente da República.
SENADOR ALO YSIO CHAVES-- Reparos ao
pronunciamento de seu antecessor na tribuna.

L3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara 23/77 (n~' 996/75. na
Casa de origem), que altera a redação do artigo 147
do D~creto-lei n9 5.~52, ·de l~' d«? maio de 1943 _(Con- _
soHda~ã? ~as Leis do Trabalho). Votação adiada por
falta de _quorum.
- Projeto de Re~~luçào n~' 127/82, que aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Comisw
são Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n~' 69, de 1978. Votação adiada por falta de quo-rum.
- Projeto de Res.olução n~' 2/84, que altera o Regulamento AdminiStrativo do Senado Federal, transforma a Seção de Protocolo Administrativo em Ser.._,jço de Protocolo Administrativo e d_á outras proviw
déncias. Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Resolução n9 4/84, que autoriza o
Gaverrio do Estado de Santa Catarina a elevar em
CrJ 7.030.729.394,40 (sete -bilhões, trinta milhões, se-

tecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua
dívida ~onsolidada. Votação adiada por falta de quo~

rum.
-Requerimento n~' 857/83, solicitando, nos termos dos arts. 75. a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias,
exãminar e avaliar denúncias publicadas na Imprensã
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
_derivados.de petróleo, betn como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n~' 6j84, s_oliçitando nos termos
do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, afim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise econômica e financeira da Previdência e Assistência Social. Votação adiada por falta
de_ quorum.
~ Requerimento n~' 896/83, solicitando, nos ter~
mos dos arts. 75, C9 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
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política; exariünando airida os
-motivos C? causas da J'ragilídade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votação adiada por falta de quo--

rum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 16, de 1982, de au~
toria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibição de imJ?ortar alho. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n~' 280/80, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunais com jurisdição em todo território nacional.
Votação adiada por falta de quorum.
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Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Oiretor Executivo
Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Semestre

Diretor Industrial

Ano

RUDY MAURER

1.4- MATtRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
-Requerimentos n9s. 31 e 32/84. Votaçilo adiada
por falta de quorum, após pareceres da comissão
competente.

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO, corno Líder

-~

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Exemplar Avulso: Cr$ 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

-Projeto de Lei do Senado 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsfdio, nas condições que especifica. Votação adiada por
falta de quorum.
- Projeto de Lei da Câmara n9 67,177 (n~'
1.885/76, na Casã de origem), ·que exige a inscrição
do CPF c do- KG- dos devedores, nos títulos de crédito que espccifica,-e dú outras providências. D~scussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.

.........• --~ ......•...••...

···········-·---~··········-·······

-Apelo ao SeCreWrlo_de_Administtação, dq Oovç-rno do Distrito Federal, no sentido do reexarne de posição referente à incorporação de gratificações de
funcionários da SHIS.
SENADOR FÃBIO L{jCENA- Momento poHtico brasileiro.
SENADOR JOÃO LOBO --Posição do Ministro
Nestor Jost a respeito da cobertura dos riscos da
agricultura.
SENADOR ITAMAR FRANCO--:- Processo de
escolha do Presidente da República previsto na
Emenda Constitucional n9 9, promulgada em 1964.
SENADOR NELSON CARNEIRO - Equiparação salarial dos Procuradores da Justiça Militar e
da Justiça do Trabalho aos Procuradores da Repúbli-

""·
SENADOR RAIMUNDO PARENTE- Renovando apelo ao Ministro Delfim Netto, em prol da li-

bera_ção imediata de recursos destinados ao financiamento da produção da borracha na Amazônia.
SENADOR JOÃO CALMON- Manifest9 da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção,
lançado à Nação brastleira, intitulado "Conclamaçào ao compromisso".
1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO

2-DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO
ANTERIOR
Do Sr. Alnlir Pinto, pronunciadO na seSsàõ âe -2-484
3- MESA DIRETORA

4- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
5-,-COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PER:
MANENTES

Ata da 26• Sessão, em 3 de abril de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Lenoir Vargas.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS .. ACHAM·SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - M:.íri_Q _Mala - Fábio Lucena.Raimundo Parente- Aloysi-o ChaVes~- Hélio GUeírós=
- Alberto Silva ~- Helvídio Nunes - Almir PintQJosé Lins- Virgílio Távora- Martins Filho- H_umherto Lucena- Marcondes Gadelha- Milton Cabral
- Aderbal Jurem a - Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Lomanto Júnior- Luiz Vi:.!na ""':'_José lgnâcio
Ft:rreiw- Mo<.lcyr Dulla-:-- Nelson Carneiro -_Itamar
Franco - Severo GoLtiéS- .Henrique SantH!o -José
Frugelli- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
prc..;cnça acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob _a proteção de Deus iniciamo~ nossos trabalh,o~ ..
O !9-Sec:retário procederá à leitura do _Expediente.

t tido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
Dt;l Senhor Presidente da República, submetendo ao Se-

nado a escolha de nome indicado para cargo cujo proviw
menta depende de sua prévia aquiescência:

MENSAGEM N• 63, DE 1984
(N9 92-/84, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Fede~
ral;
_ De conformidade com o artigo 42, item III, da Constituição, tenho a honra de submeter~ aprovação de Vos-

sas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Ovtdio de Andrade Mello, Embaixador do Brasil na Jamaica; para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo de Belize, nos term-OS do Décreto j,9 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixãdor Ovídio de Andrade.Me_l_lo,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 3 de abril de 1984 .. - João_ Vigueiredo.
Informação

CURRICULUM VITAE
OVIDIO DE ANDRADE MELLO
Barra do PiraíjRJ, 17 de setembro de 1925.
Filho de Joaquim Ovídio dos Santos Mello e
Maria da Conceição de Andrade Mello.
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Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, FD-Níterói.
Curso de Preparação à Carreira de DiPlOmata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, liÜk
Diplomado pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros.
Cônsul de Terceira Classe, 19 de janeíro de 195.0.
Segundo Secretário, antiguidade, 21 de jun-ho de 1956."
Primeiro Secretário, merecimento, 24 de outubro de
1961.
Conselheiro, título, 30 de janeiro de 1967.
Ministro de Segundu Classe, merecimento, 31 de março
de 1967.
Assistente do Chefe .do Departamento Político e Cultural. 1958/59.
Chefe _da Divisão dus Naçõe_s Unidas, 1965_,
Assistente do Secretário-Geral de Política Exterior,
1967/68.
Toronto, Vice-Cônsul, 1952/_54.
Lima, Terceiro Secretário, 1954/56.
Lima, Segundo Secretário, 1956.
Cobc, Cônsul-Adj_unto, 1956/57.
Cobt::, Encarregado do Consulado-Geral, 1956 c 1957.
Washington, OEA, Segundo Secretário, 1960/61.
Washington, OEA, Primeiro Secretário, 1961/62.
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1962/65.
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1964.
Argel, Primeiro Secretário, 1965.
Londres, Cônsul-Geral, 1968jí5.
Luanda, Representante Especial, 1975.
Bangkok, Embaixador, 1976/82.
Kingston, Embaixador, 1982/83.
Comitiva do Ministro de Estado em visita ao Paraguai,
1958 (membro).
Â disposição do Príncipe Mikasa do Japão, em visita ao
Brasil, 1958.
. _______ Ã disposiç-do do Primeiro-Ministro do Japão, em visita
ao Brasil, 1959.
Comissão de Acordo com a Bolívia, 1959/60 (chefe,
substituto).
Comissão de Conferênclas lii.ter.americanas, c·Õns(:-lho
da OEA, 1960 (vice-presidente).
- Reunião do Subcomitê dos Nove, Comitê dos "21",
Conselho da OEA, Washington, 1960 (membro).
Reunião Especial de Representantes Governamentais de
Alto Nível, CIES, Washington, 1960 (membro).
II Período de.Sessões da Reunião_ de Técnicos Governamentais, -para o estudo de problemas de Reforma
Agrária, Washington, 1960 (representante).
VI e VII Reuniões de Consulta dos Ministros das Re·
lações Exteriores dos Estados Americanõs, San José,
1960 (mero bro ).
III Reunião do Comitê _dos "21"; BogOtá,- 1960
(membro).
VII Assembléia GeraJ da IPGH, Buenos Aires, 1961
(membro).
VIII Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
ExterioreS das-RepúbliC3S-Americanas, Punta dCJ Esie,1962 (membro).
Negoc-iações do_ Acordo Comercial com a União Soviética, 1962/63 (membro).
Comitê "ad hoc", criado pela Assembléia Geral da
IPGH, 1962 (representante).
II Reuniões Anuais do CIES, São Paulo, 1963
(membro).
Comissão ExeCUtiva da I RiU:OíãO- de-COordenação dos
Serviços de_ Propaganda e-Expansão Comercial dO lhasi!, no Continente Americano, 1963 (membro).
Sessão da CEPAL, Mar dei Plata", 1963 (meriibr-o).
Reunião da CECLA, Alta Gracia, 1964 (membro).
XXI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova Iorque
1966 (membro).
IV Período de Sessões da COPREDAL, México, 1967
(delegado_-suplentc).
Primeiras Reuniões da Comissão de Desarmamento, Genebra, 1967 (membro).
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Cerimônias da Iridependência _de Angola, 1975
(Embaixador-Especial).
- O Embaixador Ovídio de Andrade Mello se encontra
nest:.J d:.Jt:.J no exercício de suas funções de Embaixador
do Brasil na Jam:.Jica
Secrc.tárfo de Estádo d-as -·Rêiações E~teriores, 27 d-e
março de 1984. - Lúcio Pires de Amorim, Chefe da Divisão do Pessoal.
fÀ Comissão de Re/aç_ões Exteriores.)

PARECERES
PARECERES NOS 63, 64, 65 e 66, DE 1984

Sobre o Projeto de Lei do Senado nç 310, de 1981,
que "prorroga, por dez anos, o prazo assinado no artigo )?_da Lei n9 5.155, de_3 d_edezembro de 1971, que
••isenta do pagamento dos impostos predial e territorial urbano e de.. transmissão, no Distrito F~deral,
- imóveis adquiridOs por Componentes da Fo_rça Expedicionária Brasileira".

D_!!

PARECER No 63, DE 1984
de Constituição e Justiça

Col_!li~sào

-Relator: SeriadOr- MartinS- Filho
- --O projeto sob exame: de autoria do il~S.tre _-Senador
Raimundo Parente, objetiva pr~JTrogar, por dez anos, a
vigência do prazo de _que trata,_ o, artigo J? da Lei. nç
~_.7Ilf71'--b~neficiando, d-C?Ssã. forJ!Ia, com a isenção do
·pagãmento dos impostos predial e territorial urbano e de
transmissão no Distrito Federal, os antigos integrantes
da Força Expedicionária Brasileira.
Justificando a mat(;ria, assinala o autor a sua oportunidade, eis que "os_ destinatários desta iniciativa
encontram-se quase todos, na faixã etária d_os 60 anos",
destacando ainda, que a medida apenas víria a ser-aproveitada pelos remanescentes dos cerca de setecentos filiados à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, Seção
de Brasíliu, que não podem valer-se do fayor flscai no
período assinulado na referida lei.
Não há, na espécie, confmldír-Se a cáncess1o desse benefício com iniciativa de caráter financeiro; já que apenas se estende o_ termo ad quem de uma lei originária do
Poder Executivo.
Diante do exposto e considerando que não existem óbi_cis quantO ao aspecto jurídicó::.-constitucional, Oõs.Sõ
parecer inclus_ive no mérito, é pela sua aprovação.
Sida das Coniissões, 8 de junho de 1983. -_Murilo Badaró, Presidente - Martins Filho, Relator - Aderbal
Jurema- Marcondes Gadelha- Pedro Simon- Odacir
Soares - Passos Pôrto - Hélio Gueiros- Carlos Alberto- HeMdio Nunes- Alfredo Camos- José Fra~elli.
-PARECER No 64, DE 1984

Da Comissão do Distrito Federal
Relator: Senador Passos Pôrto
O art:19 da Lei nQ 5.755~ de 3 de dezembro de 1971, es_tabelice o seguinte:

"t ise_nto do Imposto Predial e Territorial OrOano de que trata· o artigo 3ç do Decreto-lei n? 82, de
26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do Distrito Federal e dá outras providênk
cias, pelo prazo de dez anos, a contar da publicação
desta lei, o imóvel residencial e com esse fim utiliza-do por componente da Força Expedicíonária Brasileira como proprietário, promitente comprador,
CessiOiláríO da promessa..o_u como titular do direito
real de usufruto, uso ou habitação."
Pelo art. 2? da mesma lei, os ~!-~_er~cinhas tiveram
Isenção do Imposto de Transmissão, no tocante à aqui-
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s!çào do primeiro imóvel, ou direitos a ele pertinentes,
c;iestinado _a residência própria ou à sua construção.
O presente projeto de lei, de autoria do Senador Raimundo Parente, deteqnina, no ~eu art. l~':
..-Fica prorrogado, dez anos, o prazo assinado no
art. 19 da Liá n9 5·.755_, de j de dezembro de 1971,
que "isenta do pagamento dos impostos predial
territorial urbano e de transmissão, no Distrito Federal, imóveis _a~quíridos por componentes da
Forç~-- E~pedicion_ária Brasileira.''

e

A douta Comissão de Constituição e Justiça considerou constitucional e jurídica a proposição.
Sucede, entretanto, que a Lei n9 5.755, de 3 de de·
zcmbro de 1971, tem sua Yigência cessada. É lei temporária, que estabelece o prazo de dez anos para o benefício
da isenção, a partir da data da publicação, isto é, 3 de dezem-bro de !971. A própria justificação do projeto, cuja formalização se
deu a 16 de outubro de 1981, reconhece:
'-'Ocorre'qlle esse prazo terminará no dia 2 de dezembro do ano em curso, após o qual os Expedicionários que não puderam valer-se da isenção concedíd<J não -terão mais oportunidade de fazê-lo. Alguns destes só agora detêm condições de colher tal
benefício. Outros mais, somente no presente residem em Brasília. Aqui vivem, no momento, cerca de
setecentos filiados à Associação dos exCombatentes do Brasil, Seção de Brasília."
É! evidente que os ex-pracinhas precisam de ajuda.
Toda a Nação reconhece isso, e tem prestigiado e beneficiada,_ na medida do possível, aqueles brasileiros que
participaram do confronto bélico, na Europa.
A prorrogação do prazo de beneficio é providência de
justiça, e contra· ela não há, neste País, quem possa
insurgir-se.
Todavia, não se pode, a esta altura, quando a Yigência
da Lei n9 5.755/71 cessou, fala"r-se em prorrogação de
prazo que não mais éxiste.
Assim, somos pela aprovação do presente projeto de
- lei, em forma da seguinte:

EMENDA No I-DF
(Substitutivo)

Renova a isenção do pagamento dos impostos predial e territorial urbano e de transmissão no Distrito
Federal, sobre imóveis adquiridos por componentes da
Força Expedicionária Brasileira.

9 CongreSso Nacional decreta:
Art. }9 Ê renovada a isenção do pagamento dos impostos predial e territorial urbano e de transmissão,no
Distrito Federal,so_bre _imóveis adquiridos por componentes da Força Expedicionária Brasileira, na forma estabelecida pelos arts. [I' e 21' da Lei n? 5.755, de 3 de dezembro de 197t.
Art. 2~> São considerados componentes da Força ExpediCíõnária Brasilêira, para os efeitos desta lei, os cidad1íos brasileirOs que houverem prestado, efetivamente,
serviço de gueria ilaS -Forças Armadas Brasileiras e na
M<~rinha Mercante a partir do primeiro torpedeamento
de navios nacionais em águas territoriais brasileiras.
Art. 39-- Os benefícíos previstos nesta lei são extensivos à esposa e aos filhos menores dos mortos em ação de
guerra, inclusive em conseqüência _dos torpedeamentos
sofridos pelos navios brasileiros durante a última guerra
mundial.
Parágrafo único. A Associação dos Ex-Combaú!fltes
do Brasil - Seção de Brasília, terá os mesmos benefi- çios,.em relação ao imóvel destinado à sua sede no Distrito Federal.
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Art. 49
cação.

Esta Lei entra

DIÁRIO DO CONÇRE$S9NAGONAL (Seç-:lo II)
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ANEXO AO PARECER N' 67, DE 1984

vigor na data de sua publi-

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n~' 156,
de 1982, que denomina "rodovia Euclides da Cunha"
a rodo,·ia federal BR ..364 que liga as cidades acreanas
de Rio Branco e Cruzeiro do Sul - fronteira ,com ~
Peru".

Art. 51' Revogam-se as disposições em coti.trãr_iq.
Sala da Comissão, 9 de agosto de 1983.- Alexandre=
Costa, Presidente - P~J.ssos Pôrto, Relator - Saldanha
Derzi - Gastão Müller - Altevir Leal - Marcelo Miranda.

PARECER N' 65, DE 1984
Da Comissão de Constltuiçlo e Justiça
Relator: Senador José Fragelli

Pretende o ilustre Senador Raimundo Parente, com o
presente projeto, prorrogar, por dez anos, o prazo da Lei
n~' 5.755_, de 1971, que isenta do pagamento dos Impostos
Predial e Territorial Urbano e de transmissão, no Distri-

to Federal, os imóveis adquiridos por intergrantes da
Força Expedicionâria Brasileira.
Face à demora de sua tramitação, o projeto tornou-se
inoperante, pois que vencido já se acha o prazo de prorrogação pretendido. Por isso, a douta Comissão do_Distrito Federal ofereceu-lhe substitutivo, renovando a
isenção ao invés de prorrogá-la.
Sucede que, pouco antes da apresentação do projeto,
outro de igual teor jã- se encontrava em fase final dJ;: tramitação no CongresSo Nacional, dele resultando a Lei n~>
6.968. de 21 de dezembro de 198_1, cujo artigo }Q prorroga até janeiro de 1_992 a isenção em causa.
Nestas condições, o projeto está prejudicado ante a supervcniência da referida lei, motivo pelo qual opinamos
pelo seu arquivamento,
Sala da Comissão, 16 de novembro de 1983.- Murilo
Badaró, Presidente --José Fragelli, Relator_- Guilber·
me Palmeira - Odacir SOares - José Ignácio Ferre-ira
- Hélio Gueiros - Amaral Furlan - Almir Pinto Helvfdio Nunes.

PARECER 1'1' 66, DE 1984.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~> É denominada "Rodovia _Euclides da Cunha" a rodovia federat BR-364, que Hga as cidades
acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, na fronteira
com o Peru.
Art. 2~> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, Projetas de Lei que vão" ser lidos_ pelo
Sr. I Q-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENA!)() N' 45, DE 1984
Acrescenta dispositivo ao

De autoria do ilustre ..Senador Raimundo Parente, a
proposição em exame prorroga por mais lO (dez) anos o
beneficio de que trata o artigo I~> da Lei n~> 5.755, de 3 de
setembro de 1971.
Analisando o projeto, a·- douta Comissão de Constituiçãõ e Justiça conCluiu peta arquivimei1to ·do mesmo,
por consíderá-lo prejudicado com a superveriiên~a da
Lei n~' 6.968, de 21 de dezembro de 1981,-qiie--dispõe
sobre a mesma matéria.
Assim sendo, só nos resta endossar a referida conclusão, opinando igualmente pelo arquivamento do projeto
que ora nos coube relatar.
Sala das Comissõçs, 29-de março de 1983.-:- Itamar
Franco, Presidente -"VirgOio Távora, Relator- Odávio Cardoso - Hélio Gueiros- Cid Sampaio- Amarai
Peixoto - J utahy Magalhães - João Lúcio - Passos
Pôrto - José Fragelli.

PARECER No 67, DE 1984
Comissão de_ Redação.

n9 1.910, de

buições para custeio da previdência social", com vistas à criação e manutenção de clínicas geriâtricas, na
as-sistência Médica previdenciária.

ó

CongressO Nacional decreta;
Art. I Q ~ acrescentado ao art. 2~> do Decreto-lei nv
1.9tÓ, de_j9 d~ dezembro de 19-81, o seguinte parágra(ó
único:
"Parágrafo único·. A assistência méçlica da previ-~
dência social incluirá, obrigatoriamente, a criação e
manutenção de clínicas geriátricas em todo o PaíS."
Art. 2~> Bita lei entrará em vigOr_ na data de sua
publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.

Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Virgílio Távora

Decreto~lei

29 de dezembro de 1981, que Hdispõe sobre contri-

Justificação
Em contrapartida à obrigatoriedade contributiva prevista no art. 29 do Decreto-leLllQ 1.910, de 29 de de:
zembro de _1981, à_qual p_assara_m a sujeitar-se os aposentados e pensionistas da previdência -soclal, propomOS,
inspirados em reivindicação dos trabalhadores aposenta-dos _e pensionistas do Brasil (o seu VIII Congresso
realizou-se em outubro últímo, na cidade_ de Ipatinga,
MG), a criação e manutenção de clínicas-geriátricas em
todo o território nacionaL
Aliás, é sempre bani lembrar que a lei ~o- citado
Decief.o-lei n~> L910- apenas impôs o dever de contribuir aos aposentados e pensionistas, não cuidando de
propiciar-lhes qualquer favorecimento.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1984.- Nelson Carnel·

ro.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' ).910, DE 29 DE
DEZEMBRO DE 1981
Dispõe sobre contribuições para o custeio da Previ·
dêcia Social, e dá outras providências.

Redação final do Projeto de Lei do Senado nv 156,

Abril de 1984

Art. 2<:> Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3<:> Revoga~sc as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Trata-se o art. 2~> do Decreto-lei n~' 2.087, -de 22 de dezembro de 1983, da fixação de novos critérios para os
reajustes dos benefícios de prestação continuada _(aposentadorias, pensões, etc.), no âmbito da previdência social.
Esses novos critérios estabelecem que os beneficiOs de
prestação continuada serão reajustados quando for alterado o Salário m(nimo, de acordo com a evolução da folha de salários-de-contribuição dos segurados ativos,
não podendo ser inferior, proporcionalmente, ao incremento verificado.
Em verdade, as disposições do art. 2~>, objeto da presente proposição, representa, mutatis mutandis, a mesma
norma do art. 44 do Decreto-lei n~' 2.064, de 19 de outubro de 1983, que teve a curta duração de sete dias, tendo sido substituído pelo Decreto~lei n~> 2.065, de 26 de
outubro de 1983, sendo, então o art. 44 excluído do novo
Diploma, voltando a vigorar, em sua plenitUde, os antigos critérios de reajuste dos beneficias de prestação continuada, segundo os quais, os reajustes são feitos com
base nos índices de correção salarial da política salarial
do Governo.
Cumpre salientar que os reajustes com base na política
salarial do Governo estão sendo feitos desde o De"ci-C:to- _
lei n~' 66, de 1966~ que introduziu alteração na Lei Orgânica da Previdência social, a partir de quando os índices
de reajustamento passaram a ser os mesmos da política
salarial estabelecida no Decreto-lei n~> 15, de 29 de julho
de 1966. De lá até à edição do Decreto-lei n~' 2.087, esses
critérios sempre foram obedecidos.
Com a nova sistemática introduzida pelo Decreto-lei
n\' 2.087, perdem todos os segurados da previdência social, em gozo de b_enefico, especialmente os aposentados
e pensioniStas, pois a evolução da _folha de sãiãrio-decontribuição será bem menor do que os índices da polftica salariã.I, segundo os critérios fixados na Lei n9 6.708,
de 1979, cm sua redação atuaL E. que, feitos os calculas
dos reajustes dos salários dos trabalhadores em cascata,
os qUe galiham salários mais altos perdem mais em termos de cQrreção salarial, contribuindo, decisivamente,
para que os reajustes dos beneficias p revidenciãrios sejam bastante achatados, vez que a evolução da folha de
~alários de contribuição é bem menor do que os reajustes
propriamente ditos, relativamente aos salários.
É tendo em vista esses fatos prejudiciais aos segurados
aposentados e pensionistas, que estamos propondo a revogação do art. 2~> do Decreto-lei n~> 2.087, pois, temos a
nítida convicção de que ele somente deservirá aos elevados objetivos da previdência social brasileira, cujo
equilíbrio financeiro deve ser buscado a todo custo, mas
em fontes já tão sofridas, como é caso dos benefícios de
prestação continuada do sistema, cuja defasagem no
tempo e no espaço, estâ levando milhares de aposentados e pensionistas a um desespero indisfarçável.

de 1982.

Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redução final do Projeto de
lei do Senado n~> 156, de 1982, que denomina -"Rodovia
Euclides da Cunha" a rodovia federal BR-364, que liga
as cidades acrea_nas d_ç Rio Branco e Cruzeiro do S-ul fronteira com o Peru.
Sala das Comi_ssões, 3 de abril de !984. -João Lobo:
Presidente- Claudionor Roriz, Relator_ --Jorge Kalume
- Alberto Silva.

(Às ComissÕI?s de Constituição e Justiça, de Legislação Soâal e de Finanças.}
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 46, DE 1984~
Revoga o art. 2Q do Decreto-lei
dezembro de 1983.

n<~

2.087, de 22 de

O .Çongre.~~~-l'!aciona! d_ecreta:
Ait, jQ É revogado o út. 2~> seu parÁgrafo úniCo, do
Decreto-lei n~> 2087, de 22 -de dezembro de 1983.

Hã outras fontes a buscar. Há outros meios a percorrer. -Há outros c~minhQS a trilhar. A b~sc~ deve ser in~
cessante__ até que se tenha conseguido o necessário
equilíbrio financeiro para o sistema. Nunca, entretanto,
deve ser encontrado ou adotado o caminho mais fâcíl de
retirar parte de proventos já tão corroídos pelo tempo e
pela innação, como acontece com os beneficias da previdência social, cuja massa de aposentados e pensionistas
de renda mais baixa estâ à beira do real desespero.
Sala _de Sessões, 3 _de abril de 1984.- Carlos ChiareiU.
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LESGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N' 2.087 DE 22 DE
DEZEMBRO DE I983
Dispõe sobre recolhimento de contribuições pre-videnciudus, e dá outras proVidências
O Presidente da Repúblie<~ usando das atôbuiçõ6s quelhe confere o artigo 55, item 11, da Constituição, deáeta:
Art. [9 A empresa deve recolher as contribuições descontadas da rcmuneruçàO dos empregados, dos trabUJhadores avulsO$ e dos trabalhadores temporários, até o I Qç.
(décimo) dia útil do mês seguinte àquele a que elas sereferirem.
§ 19 Deverão ser recolhidas no mesmo prazo as contribuições para custeio das prestações por acidentes do
trabalho.
§ 29 São mantidos inalteradas as disposições relativas ao recolhimento das demais importãÍlcias arreC<tda·
das pela Previdência Social.
li 39 A inobservância do disposto neste ar"tigO sujei·
tará o responsável, além da correção monctári~, as
sanqões previstas nos artigos 82 e 86_da lei n 9 3.807 (I),
de 26 de agosto de 1960.
Art. 29 Os beneficiados de prestação continuada da
Previdência Social serão r~justados quimdo ror :irterado
o salürio miníma, de acordo com a evolução da folha de
saláriO!:i·de-contribuição dos :;egurados ativos, i-tão podendo o reajustamento ser inferior, proporcionalmente,
ao incremento verificado.
Pardgrafo úoíco. O Ministro da Previdência e Assistência Social expedir{\ us instruções nesse.ssárías aci cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 31' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
João Figueiredo --Presidente da República.
Jarbas Pas:;arinho.
{Ã.1· Comi.\',l'(!e.~ d~ Constitui,·ào (;' Juslica, de Ll•gisla~·ào

Soda/ e de Finança.\·.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 47, DE 1984
Altera a rcdação de dispositivos da ConsoUdação
das Leis do Trabalho, relativos à segurança e medicina do trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I» O§ 39 do art. 164 e o art. 165 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
n~' 5.452, de !9 de maio de I 943, passam a vigorar com a
seguinte redução:
"Art. 164.
§ )9 O mandato dos membros eleitos da CIP A
terá a duração de três anos, permitida a reeleição.
Art. 165. ' Os titulares da representação dos empregados nas ClPAs terão. garantida-sUa estabilidade no emprego durante o período de seu mandato."

Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Na forma do disposto no Capítulo V do Título II da
Consolidação das Leis do Trabalho, as empresas sã.o
obrigadas a manter serviços especia-liúdOs em Segurãnça
e medicina do trabalho.
Como medida prática para tornar a exigência exeqilíK
vel, o mesmo diploma legal obriga a constituição, nas
empresas, de Comissão Interna de Prevenção d~ Acidentes- CIPA, c9mposta de representantes do emPregador
e dos empregados, estes eleitos cm escrutínio secreto,
pelo prazo de um ano.

-Di !-i põe, ainda. a lei, que os titulares da representação
dos empregados nas CIPAs não roderào sofrer despedida arbitrúria, entc_ndendo-se como tal a que não se fun·
dar cm motivo disciplinar, técnico, ·econômico ou finan·
ceiro.
Oru, na fofinU do disposto no art. 165, o elenco dos
motiYos que pcrfnitem-"a despedida do representante dos
empregados é exlremamente abrangente, o que, na prática, torna o representante em questão sem qualquer esta·
bilidadc. Basta a empresa não ficar satisfeita com a
afuação desse empregado na CIPA e encontrará facil~
mente um motivo para despedi·lo.
Essa situação de instabilidade, de insegurança, torna o
texto legal inócuo, o que levou o Sindicato dos Trabalhadores na fn9ústria de Vjdros, Cristais e Espélhos doEs·
tado de São Paulo a sugerir-nos as mudanças que estamos propondo_ à lei vigente.
Assím, com o objetivo de proporcionar ao represen·
tante dos empregados nas CIPAs uma <~tuação independente, que consulte realmente os interesses de s.eus repre-sentantes~ propomos não só aum~ntar o período de seu_
mandato p<~ra três anos como dar-lhes, durante esse tempo, éfdivã estabilidade no emprego.
Sala das Sessões, 3__de abrH de 1984.- Fernando Hen~
rique Cardoso.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI No 5.452, DE i' DE MAIO DE 1943
~pro~a

a Consolidação das Leis do Trabalho.

A ri- i64. Cada CIPA serâ composta de representan~
te.'). da empresa c dos empregados, de acordo com os cri~
térios que vierem a ser adotadl)s na regulamentação de
qUe! tnÍta o p~u:-âg-rafo único do artigo anterjor.
~ I~> Os representantes dos empregadores, titulares e
suplentes, serão por eles de~ignados.
- -- § 29. Os representantes- dos erTIPr~gados, titulares e
-suplentes, serão eleitos cm Cscrutlnio secreto, do qual
participem, independentemente de filiação sindical, .ex·
clusivamente o.s empregados interessados.
~ 3~> O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a
duração de 1 (um) ano, permitida uma reeleição.
li 4~ O disposto no parúgrafo anterior rião se aplicar[! ao membro suplente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da metude do número de reu·
niõcs da -CIPA.
§ 59 O empregador designará, anualmente, dentre os
seüs repfcseiltürücS, o Presidente da CIP A e os empregados elegerão, dentre eles, o ViceKPresidente.
Art. 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em
mótivü disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberâ ao
empregador, cm caso de reclamação à Justiça do Traba·
lho, comprovar u existéncia de qualquer dos motivos
mencionados neste artigo, sobpena de ser condenado a
reintegrar o empregado.

1Às Comissõe.s de Co~tituiçào e Jus~iça e de_ Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas
lidos serão publicados e remetidos às comissões compeK
tentes.
-Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
l_~S.ecretârio.
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seja concedida autorizUção p<lra descmpenhô.lr essa misK
são, nos termos dos arts. 36, § 29, da Constituição, e 44
do Regimento Interno.
Sala Jus Scs.'>"ões, 3 de abril de 1984. - lourival Baptista.

REQUERIMENTO N' 32, DE 1984
Tendo sido convidada a participar da comitiva oficia!
que acompanhar[! o Senhor Presidente da República em
sua viagem à Espanha, solicito que me seja concedida
nutoriztK;ào para desempenhar essa missão, nos termos
dos mt:;. 36, li 29, da Constituição, e44 do Reg.imtmlo lnKterno.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1984. - Eunice Michiles.
O SR. Pl_tESIDENTE (Moacyr Dalla) -Os requerimentos que vêm de ser lidos serão remetidos à Comissão
de Rcluções Exteriores, devendo ser apreciados após a
Órdem do Dia da presente sessão, nos termos regimentais.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Aderbal Jurema.

O SR. ADERBAL JL'REMA (PDS- PE. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs.. Serú1dorcS:
Venho, constrangido, u esta tribuna, porque é um
constrangimento para nós, Senadores da República, comunicar, iumcntur, comentar o desaparecimento de um
grande brasileiro, General Adalberto Pereira dos Santos,
que r~leccu ontem no Rio de Janeiro. Ele foi um dos
grandes homens desta República, porquanto sempre
exerceu cargos de relevância como o de Vice-Presidente
da República, no Governo do Presidente Ernesto Geisel,
como Ministro do Tribunal Superior Militar, com eficiência. honestidade e inteligência.
Por isso, Sr. Presidente, nós do PDS nacional, com assemO na Casa de Rui Barbosa, temos que lamentar o seu
desaparecimento, dizendo aos que estão nos ouvindo
que u figura simples, até retraída, mas cordial, do General Adalberto Pereira dos Santos, é, sem dúvida, um
exemplo de como um homem de origem simples chegou
a cargos de maior projcção na República sem se deixar
levar pela vaidade, nem pela bazófia, comportando-se
coerente com a sua formação cívico-militar.
Se, no Tribunal Superior Militar, as suas posições
eram sempre coerentes com os estu_çl9s que fazia à luz da
justiça, lembro-me bem que, como Vice-Prcsidente da
República, S. Ex~ jamais se deixo!.! levar pela ambição ou
pela va_idadC do cargo, __antes se mantinha sempre discreto, seguro ddS sUas prerrogativas, tendo prestado <lO Presidenle Ernesto Geiscl um grande serviço, o de um cola·
borador leal em todas as horas.
Por isso, Sr. Presidente, quero deixar assinalado, no
início desta sessão, o pesar do Partido Democrático So_cial, enviando as nossaS condolências à família d_() Hustre
brasileiro desnpare6do, ·e dizer aos jovens:- olhem, contemplem a figura .de um homem que soube honrar a sua
qualidade de brasileiro emérito. (Muito bem!)
O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla) - A Mesa
associa-se às manifestações de pesar que V. Ex• traduz
em nome do seu Partido.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o
nobre Senador Fábio Lucena.

São lídos os seguintes

REQUERIMENTO N' 31, DE 1984
Tendo sido convidado a participar da comitiva oficial
que acompanhará o Senhor Presidente da República em
sua viagem ao Marrocos e à Espanha, solicito que me

O SR. FÁBIO LUCENA- Peço a V. Ex• me transferir para após a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
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O SR. HUMJIERTO LUCENi\ (PMDB ~ PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A análise cUidadosa de nosso passado político tem nos
propiciado importantes e esclarecedoras lições para a interpretação do momento presente.
Não é nccessái-ío iilSistir, ainda mais i.utla vez, sobre a
gravidade da crise- agor_a sobretudo política- que estamos vivendo. Nem é necessário insisttr- sObre a -responsabilidade ímpar de que está revestido o Congresso Nacional na busca permanente de soluções alternativas
para essa ~ituaçào de crise sem precedentes na nossa his-tória.
~ nesse contexto que me vejo hoje no dever- como
Senador e como Líder do PM DB nesta Casa-- de relembrar, embora suscinta.mente, a trajetória política do
Movimento que em abril de 1964- hã 20 anos, portanto, destituiu o Presidente João Goulart e desde então
controla autoritariamente os destinos do País.
Estou conve_ncido de que, agora mais que nunCa, é
fundamental que nossa memória sejã reavivada, pois é
no passado recente que encontraremos a explicação para
o quadro político atuat.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Antecipo, desde logo, que a análise isenta _dQ que vem
se sucedendo entre nós nos últimos 20 anos não deixará
dúvidas de que assistimos no plano político, mais uma
vez, à intransigência daqueles grupos que constituem o~
chamado ''sistema". Intransigência que contraria os próprios objctivos de_clarados do Movimento d~ 64. Sàâ esses grupos, enclausurados há 20 anos no poder, que lutam agora de toda forma para impedir a realização de
eleições dirctas imedi_a,ta_s para Presidente da República,
e insistem em ignoar a vontade esmagadora da Nação,
em nome da qual. ainda hoje, ilegitimamente se aprescn~
tam.
Sr. Presidente, _Srs. Senadores:
Basta que releiamos os vários manifestos, documen_to__s__
e discursos dos primeiros responsáveis pela deflagração
do Movimento de 1964, para que fique clara a profunda
contradição em que esse Movimento foi se enredando ao
longo destes 20 anos."
O preâmbulo do Ato Institucional nl' I, assinado ainda
pelos 3 comandantes militares e expedido em 9 de abril,
já garantia que era objctivo do movimento a ~·recons
trução _econõmíca, financeira, política e moral do Brasil". Dois dias depois, após ter sido escolhido como novo
Presidente da República, afirmara o General CasJeUo
Branco:
"Espero cm Deus corresponder às esperanças de
meus compatriotas, ilcsta hom tão decisiva dos destinos do _Brasil, cumprindo plenamente os elevados
objctivos do Movimento vitorioso de abr_il, no qual
se irmanaram o Povo int-eiro_e_Us Forças"Afirladils-,
na mesma aspiração de restaurar a legalidade, revigorar a democracia, restabelecer a paz e prom9ver o
progresso e a justiça social.
Espero, também;em me ajudando Q espírito de
colaboração de todos os brasileiros e o sentimento
da gravidade da hora presente, possa entregar, ao
iniciar-se o ano de 1966, ao meu sucessClrlegitimãmente _eleito pelo Povo, em eleições livres, uma
Nação coesa e ainda mais confiante em seu futuro, a
que não mais assaltem os temores e oS angustiosos
problemas do momento atual."
(

... )

"Creio, firmemente, na compatibilidade do desenvolvimento com os processos democráticOs, nias
não creio em desenvolvimento _à sombia da orgia inflacionária, ilusão e flagelo dos menos favorecidos
pela fortuna."
Está ab::.olutamenle cl;.tro, portanto, que das intenções
declaradas daqueles que de fato assumiram o comando
do Movimento_de 1964 constavam, desde o início, além
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do combate à crise económiço-financeira e à corrupção,
o compromisso expresso de revigorar a democracia bra-sileira, incluind_Q ai a_ r~alização_ de eleições livres e dire-tas paru o futuro Presidente da República, em 1966.
Todos sabt:Jlws, no entanto, o que ocorreu durante a
pfcsidCncia de Caste11o Branco. Ao contrário das promessas e íntcnções, o Gove_rno - que, aliás, tevé seu
período _prorrogado até março de 1967- foi pouco a
pouco s_e transformando e o poder passou a ser controlado por "grupos elitistas e minoritários", segundo depoi~
memo recente de um líder civil do próprio Movimeno de
1964, o Ex~governador Magalhães Pinto.
Antes que Castello Branco passasse a Presidência ao
próxiino General, 3. 747 atos punitivos- uma média de
três por dia - haviam sido expedidos; as eleiç_ões índire,..
tas para a Presidênda da República e para os governadores haviam sido estabelecidas; os partidos políticos extintos~ a intervenção federal nos Estados facilit::tda e os pre-feitos_ das capitais passaram de eleitos anomeados.
Tudo isso cm nome dos ideais democráticos do Movimento de I964!
Assume em março de 1967 o segundo PresidenteGeneral Costa e Silva. N<! primeira reunião ministerial,
no dia seguinte à sua posse, afirmava em discurso o novo
presidente:
"O Poder Legislativo será, assim, objeto do mais
alto respeito por parte do Executivo e n~<le ~ncontra
rá, invariavelmente, não uma forma de contraste na
divisão das atribuições fundamentais dos Poderes
·-eh- República~ mas tão-somente uma -d<is três faces
des_sc;> Poderes, que, harmoniosa e independentemente, se completam com a figura do Judiciário,
sem o qual falhariarri a ordem e a paz, que têm sua
origem na Justiça, a primeira das virtudes, no dizer
do apóstolo São Paulo."
E concluía o General:
"De quanto acabo de afirmar, deve-se concluir
que o exercício da democracia é, desde já, um dos
postulados do meu Governo."_
Sr. Pre_sidentc, Srs, Senadores;
Será ainda preciso relembrar o que viria a acontecer
no período do General Costa e Silva? C_ito apenas a
edição do ÃI-5, exemplo máximo do arbítrio e do autoritarismo, instrumento de exceção sem precedente na Histórüu:lo_ País, que fechou o Congresso Nacional e vigorou por um período de 10 anos, superior mesmo ao Estado Novo de Vargas.
O mais incrível, todavia, Sr. Presidente e_ Srs_, Senado~
res, é -que -até mesmo o Al-5 nos foi imposto pelo invisível "sistema" em nome dos ideais do Movimento de
19.64 e da democracia. Vejamos algumas passagens de
seu preâmbulo:
"Considerando que a -R.evÕiuÇão Brasileirã de 31
-de março de 1964 teve, confornle decorre dos A tos
com os quais se institucionalizou, fundamentos e
propósitos que visavam a dar ao País um regime
-que, atendendo às exigencias de um sistema furfdico
e político, assegurass_e autêntica õrdecn democráti~
ca, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da
pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias Contrária~ às _tradiçõ:s- de nossOjõVo, na luta
contra a corrupção" ..
"Considerando que, assim, se torna imperiosa a ·
adoção de medidas que impeçam sejam frUstrados
os ideais superiores da Revolução, preservando a
ordem, a segurança, a tranqUilidade, o dese_nvolvimento econômico e cultural e a hãrmonia política e
sociul do País comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária;
Consider.ando que todos esses fatos perturbadores da ordem são contrários aos ideais e à con~oli
dação do Movimento de março de 1964, obrigando
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os que por ele se responsabilizaram c juraram
defendê-lo a adotarem as providências nece._o;s:'irias,
que c_vitem sua destruição ... "
Meses depois do AI-5, sobreveio a doença do General
Costa e Silva e segue-se a ela novo golpe do "sistema"; a
posse do Vice-Presidente civil Pedro Aleixo é impedida e,
mais uma vez, a justificativa é dada em nome dos ideais
democráticos do Movimento de 1964.
Vivemos, então, dois longos e sombrios _meses sob a
tutela de uma Junta Militar que outorgaria a Emenda
Constitucional n~ -~ ainda em vigor, que mutilou inteiramente a Constituição de 1967- ela mesma uma Carta já
prOduzida Sob a égide do Movimento de 64!
Outro Ge:n_era_l é novamente escolhido pelo "sistema"
para próxímo Presidente da República por uln período
de 5 anos. Apesar de viver então o País sob o império do
AI-5 e de uma rigorosa censura à Imprensa, o
Presidente-General Emílio Garrastaz_u_ Médici, em seu
primeiro pronunciamento, promete à Nação o "jogo da
verdade': _e solenemente anuncia:
""Ao término de meu período administrativo, espero deixar definitivamente instaurada a democracia em nosso País e, bem assim, fixadas as bases do
nosso desenvolvimento económico e social."
Isto foi dito, Sr. Presidente, Srs. Senadores, em 7 de
outubro de 1969, há quase 15 anos, portanto! E em que
se transformou o Governo do General Médici?
Foi o período do falso milagre económico, das obras
faraónicas, da violenta repressão política e da propaganda oficial. Foi o período de domínio completo do"sistema" num Governo que só lembrou da d~mocracia no
primeiro discursq. Um Governo que tinha entre seu.s ministros, nunca é demais lembrar, o próprio Presidente Fi~
gueiredo, o Sr. Delfim Nct_to e o "presidenciável" Mário
AnJrcazza.
Chegamos a 1974 com o fim do f<Jl.so milagre econômico e longe da democracia prometida. Assume o Governo
outro _Presidente-General Ernesto Gcisel. Na primeira
reunião ministerial anuncia o novo Presidente:
"Quanto ao setor polftico interno, envidaremos
sinceros esforços para o gradual, mas seguro,_ aperfeiçoamento democrático, ampliando o diálogo honesto e mutuamente respeitoso e estimUlando maior
participação das elites responsãvcis e do povo em
geral, para a criação de um clima salutar de consenso b{l_.sico _e a institucionalização acabada dos princípios da _Revolução de 64."
C o~ o General Geisel tem início a propalada abertura
política: "Lenta, gradual e segura". Isso em 1974, hã
portanto !Danos!
Em 1977 o Congresso Nacional seria fechado e o_ famoso ..pacote de abril", decretado. E em 1978, finalmente, conquistamos o fim do AI-5, instrumento exemplar
de autoritarismo e de arbítrio.
O período do General Geiset chega ao fim e assistimos
em 1979 à investidura do atual Presidente-General João
Fígueircdo, também escolhido e ungido pelo "sistema",
que garantem cm seu discurso de posse:
"Reafirmo, portanto, os compromissos da Revolução de 1964, de assegurar uma sociedade livre e
democrática. Por todas as formas a seu alcance, assim fizeram, nas circustânclas de se1.1 tempo; os PresidenteS Castello BrancQ_, Costa~ Silva, Emílio Médicí e Ernesto Geísel.
Reafirmo: é meu propósito inabalável - dentro
daqueles princípios- fazer dcse País uma democrcla. As reformas do eminente Presidente Ernesto
Geísel prosseguirão até que possam expressar-se as
muitas facetas da opinião pública brasileira, purificando o processo das influênciaS- desfigurantes e
comprometedoras de sua representatividade."
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os-problc'nias estruturais que a Nação luta para solucionar há vârías gerações."

Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Diante destas breveS~-n1as tão significativas citaÇões
textuais. pode haver alguma dúvida de que do primeiro

ao último e atuul Presidente-General, todos eles, sem exccçào, dcç]araram-se comprometidos com a democracia,
em nome da qual. aliás, o próprio Movimento de 1964
continua até hoje sendo justifiCado? O que inlpediu que
tal objetivo e promessa reiterada fossem até hoje cumpridos cm sua plenitude'?
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vejamos agora, sumariamente, as formas engenhosas
que o "sistema" encontrou para fazer os seus
Presidentes-Generãís aO long-Õ dOs últimos 20 arlõs."
Não é dificil verificar que em todas as suCessões presidenciais até aqui, houve uma evidente falta de representatividade dos "eleitores".-Yalho-me aqui de pertinente
análise publicada no Jornal do Brasil. Afirma o articulista que os problemas de representatividade "nasceram
com a eleição indireta e foram agravados cãda vez Que o-Colégio eleitoral foi alterado. O Colégio Eleitoral foi
criado para referendar decisões tomadas pelo alto comando militar. "Lançado" o candidato pelo partido do
governo, a formalidade legal exigia reunir algum corpo
suprapartidário que o-_ -elegesse". Inicialmente, foi o
Congresso. Entrew.nto, as Primeiras e-·m-Odestas vitórias
eleitorais do MDB levantaram a possibilidade remota de
que o candidato militar fosSe preterido por algum outro.
Criou-se, então, cm 1967,-o-Colégio Eleitoral que nasceu
distorcido eri1 sua compOsição e funções. A "eleição" de
Médici foi baseada no art. 74 da Emenda Constitucional
n9 l, assinada pelos três ministros míiitares. Contudo,
após as eleições de 1974- pitra a Câmara e OSênadÓ, o
Colégio Efeitoral foi modificado para _impedir q~e_ mTIcandidato da Oposição foSSe eleito, o ·que criaria um
sério problema político-militar. Colocado o Congresso
em recesso, o General Geisel, com base no AI~ S. impôs a
Emenda Constitucional n~' 8, de-i4 de<ibril de 1977, que
mudou a composição do COlégío Eleitoral, garantindo
alguns delegados a mais aos Estados mais dóceis ealguns
delegados a menos aos Estados mais rebeldes. Em 1982 a
Oposição ameaçava obter mãioria rio Colélgio Eleitoral
e eleger o sucessor de Figueiredo, a despeito das modificações anteriores~ O Colégio-Eleitoral foi, então, alterado pela Emenda n~' 22, qi.le multiPlicou as deformações
anteriores.
Como é passivei, Sr. Presidente, Srs. Senadores, conciliar a existência desse Colégio Eleitoral comprovadamente espúrio, ãlterado todas as vezes que existiu alguma possibilidade de serem afastados os atuais detentores
do poder, com o discurso que esses mesmos detentores
insistem em repetir ao longo dos últimos vin-te anos em
defesa da democracia? Que democracia é esta?
A incoerência e a contradic;ão desse dfscurso autoritário, porta-voz do invisível "sistema", estão absolutamente claras nas recentes manifestações do Senhor General Ministro do Exército, Walter Pires.
Em dezembro passado afirmava textualmente o Sr.
Minisffo, em O.fdem do Dia a seuS camaradas, que:
~·as

circunstâncias- que conduziram as Forças Armadas a uma participação objetiva no processo
político nacional, di::sde !964, já Se acham perfeita:
mente_ superadas."
Em fevereiro deste ano, o mesn1o Sr. Ministro ass-inou,
com seus colegas da Mari~ha e da Aeronáutica, NOta
Oficial reafirmandO textualmente ·•ó- firme propósito de
não interferênCia no processo politiCo ·de abertura democrática".
No dia 31 de março, todavia, na Ordem do Dia em
que celebra os 20 anos do Movimento, o Sr. Ministro,
depois de comparar a situação polítiC-a do País àquela -de1964, em tom acusatório e ameaçador, afirma:
"continua-se a vender a imagem ilusória de que a
promulgação de uma lei resolverá, num ápice, todos

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Se "as circunstâncias se acham superadas" e se existe o
"firme propósito de n-ão interferênCia -óos ni.ilitares rio
procesSo político", como justificar tais afirmações? Além
de interferir contraditória e indebitamente no processo
político, o Sr. Ministro do Exército engana-se duplamente: primeiro, em relação às pretensas promessas de que a
mudança de uma lei resolverá os problemas do Brasil; e,
segundo, em relação ao que ocorre hoje no País.
Ninguém pensu gue uma lei poderá resolver os proble---'-mas estruturais do País. Basta que se considere a crise
económico-financeira a qu-e fomos levados nesses últimos 20 anos, para saber que ísso seria impossível. o sr.
Ministro do Exército certamente não ignora que entre os
pretextos para o Movimento de 1964, destacavam-se três
de origem econômico-financeira: a inflação, que era de
87%; a dívida externa, que havia chegado a 3.1 bilhões de
dólares e a estagnação da economia, pois o PJ 8 fora de
apenas 1,5% positivos em !963. Hoje, a inflação alcança
230%, nossa dívJda já supera os 100-biJhões de dólares e
o PIB no ano passado foi de 3,9% negativos, com uma redução de 7,9% na renda industrial. Se eses dados não
bastussem, poderíamos citar ainda a brutal perda do poder aquisitivo de nossa classe trabalhadora; o desempre~
go crescente; o inegável agravamento de nossas desigualdades regionais; a concentração crescente -da renda; e,
até mesmo, a entrega de nossa soberania ao FMI!

_O Sr. Fábio_Lucena- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

o- SR. HUMB-ERr"O LUCENA.:::... Com m~:~jÍO prazer,
nobre Semidor.

nante" clama por eleições dirctas, e os Chefes militares
ao invés -de receberem esse que o Ministro da Marinha,
faz lO anos, chamava de "-dramático apelo do povo brasileiro", IMo"- é, a mudança das circunstâncias, das alarmantes situações de vida por que está passando o povo
brasileiro, ao invés de esses clamores merecerem a receptividade do Chefe do_ Governo e dos seus Ministros do
setor militar, o que se vê são as ameaças. agora não mais
veladas, mas dírctus, dirigidas à Nação inteira, inclusive
es.tu que está a exigir, está a reclamar uma explicação
sobre a sua veracidade, sobre a sua procedéncía ou não,
que ê a grave informação publicada pelo Correio Brasiliense de__h_oje, na primeira página, uma informação que
está reclamando uma palavra do Líder do PDS, o eminente SenadQT Aloy_s_(o Chaves, de que tropas pâraque_distas estão prontas para atuar em Brasília, a fim de
proteger o Congresso Nacional na votação da Emenda
Dante de Oliveira, no próximo dia 2_5 __ de abril. Proteger
de quê, nobre Senador? E Jogo com pára-quedistas? Não
h.averia fuzileiro? Nobre Senador, quero recordar, a propósito, que a última marcha contra o Co_ngresso Nacional deu-se no dia 6 de novembro de 1966, quando tropas
do Exército, comandadas pelo General Meira Matos, invadiram o Poder Legislativo e o fecharam, sob o protesto hiStórico, candente, do grande Presidente da Cümara
dos Deputados, o saudoso Deputado Adauto Lúcio Cardoso. Como membro da Bancada do PMDB, nobre Senador, eu me congratulo com o pronunciamento de V.
Ex~. Se coragerri é o poder de decisão no momento preci~
so, V. Ex' .adota no preciso momento, que é este. a coragem da decisão, de decidir proferir da tribuna do Senado
palavras, conceitos e opiniões que tanta necessidade estão fazendo ao povo brasileiro. Muito obrigado.

'

-o Sr. Fábio Lucena-

Nobre Senador Hllni-bero Lucena, o painel que V. Ex• estâ eSboçandO neste" plenário é
um retn1to, embora dramático, absolutamente verdadeiro das circunstâncias e dos fatos que o País viveu nos últimos 20 unos. COm a sua permissão, eu gOstaria de me
reportar à Ordem do Dia dos Mi"nistrós Militares e aodiscurso do Presidente da República, quando do I 09 aniversário do Golpe Militar de 1964. Aqui estã. Há dez
anos,·escreveu o-sr. Mirlistro da Marinha, Almirante
Azevedo Henning:

'
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''H{! dez aóos, os chefes militares recebiam apelo
dramático do povo bra-sileiro, alarmado, na sua
maioria, pela insegurariÇ<l então rCinante.
A maledicência dos corruptoS remanescentes ou
aO vandaJiSin-o dos poucos que, ~avidos por fanatísin6 cTUel,-p(msam ainda em destruir a tranqUilidade da fan:iília brasifeira e desfigurar o carã""'ter nacional, opõe-se decididamente ao nosso povo em comunhão com o pensamento dÕ GÕverno, assim sinú~tizado Pelo presidente Ernestc; Geis~l.

Palavras do General Geisel no dia 31 de março de
i974:
~·A ·Revolução de 64 não se esvaiu em promessas
vãs, antes demonstrou, com realidades e com númeroS, a que veio realmente, através da obra fecunda
que ora ostenta. aos olhos todos do mundo. Natural
é. -portanio, que-ela, dramaticamente nascida cÕmo
tinha de ser, de um dissenso dilacerador-e profUndO,
enfune agora velas de esperança a um futuro, mais
promissor ainda, de generoso consenso nacional em
torno do decidido e magnífico propósito--de criação
de um Estado, próspero, soberano e justo- oBrasil de meus filhos, o Brasil de nossos netos."

Hoje, nobre Líder da Oposição, o povo brasileiro~
alarmado_- estou tirando das palavras proferidas pelo
Ministro da Marinha, faz 10 anos- hoje, _o povo brasileiro, "alarmado, na sua maioria, pela insegurança rei-

O SR. HUMBERTO LUCENA -Agradeço o aparte
de_ V. J?.x•, cujas palavras vêl!J ao encontro do di$curso
que ora estou proferindo.

O-Sr. Severo Gomes- Permite-me V. Ex' um aparte?

0-Sif. HÜÍ\1BERTO LUCENA- Com muita honra.
O Sr. Severo Gomes -llv.stre líder Senador Humberto Lucena, V. Ex~. traçando o panorama destes últimos
20 anos da vida política brasileira, mostrou como todos
os Presidentes da República, no início do seu mandato,
se mostravam comprometidos com a democracia; e não
só com a democracia; nos &;.::ursos iniciais, havia sempre uin compromisso, uma afirmação da necessidade da
correçào dus desiguaidUdes sociais e regionais, assim
coni.o uma COnsta-nte-afirmação da necessidade da defesa
da soberania nacional. Durante todo esse tempo, nós vimOS-O cji.te?-A~Peieilldade dÓ autoritarismo;- o-agravamento das desigualdades sociais e regionais e, hoje, mais
do que nuilca, atin&ídi-a soberania nacional, como todos
conhecemos, nesta Casa, principalmente no que diz respeito aos acordos firmados com o Fundo Monetário_lnternacional. Eu queria trazer um depoimento, ilustre Senador. Eu iuí minlsm, -de-dõiS go\rerno-s- dá-RCVOh.iÇàO:
do Marechal Castello Branco_ e do Presidente Geisel.
Acredito que esses dois presidentes eram sinceros, no começo de_seus mandatos; faziam essas afirmações de compromisso -democrático, de correção de desigualdades, de
políticas que dissessem respeito ao bem-estar da grande
maioria da população. E, no entanto, na prática de seus
governos, acabaram agindo exatamente no sentido contrário, impedindo que se atingisse a democracia, impedindo que, realmente, a grande maioria_ da_população
participaSse das decisões que diziam respeito ao seu futuro e, infelizmente, aceitando renúncias nu área difícil da
soberania naci_onal. O meu entendimento, nobre Senador,é que o processo dessas decisões estava ligado a uma
articulação de forças que, evídentemente, pre.'>idiu, com
maior ou menor intensidade, a vida nacional deste.'> 20
anos, e até hoje preside. Conjugação de forças onde interesses estrangeiros predominam sobre a vida nacional,
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de polítko.1:> <.t.:-uuômicas que não dizem

respeito~

não es-

tão atcntus ao intwcssc da grunde maioria. Portanto, o

que- se- 'impõe, fundumenta!mente, é a mudança d_essa
conjugação de forças. Quer dizer, não há como esperar
que a democrada _seja conquistada de cima para baixo,nào há co'ni.o esperar que--uma melhor distribuição de
renda seja um beneficio concedido -pelo prhi.cipe, não há
como esperar que-as desigualdades regionais sejam também corrigíd;,ts por esse mesmo caminho. É preciso imaginar como construir forças internas, como mobilizar,
organizar as forças políticas e sociais do País, pam que
ttmanhà o povo tenha, realmente, capacidade de ter representantes que foram eleitos por ele. Daí a importiinciLI, nobre Sén:.~dor, da campanha em que está hoje comprometido o nosso PartiJo, das dejções diretas, para
re.:dmente darmos o grande passo de fazer com que, pela
primeint ve7. m1 História, a grande maioria dos brasileirm, tenha partidpaçõo, tenha voz e possa influir sobre o
seu próp-rio destino: (Palmas.)

O SR. HUMBERTO LUCENA - A intervenção de
V. Ex• é valiosíssima, sobretudo pela isenção de que se
reveste, pois ninguém melhur do que V. Ex•, que foi auxiliar do!-1 Governos Castello Branco e Ernesto .G_ejseJ,
pode dar esse depoimento que, em suma, explica as razões por que V. Ex~ desceu as escadas do poder para se
misturar ao povo brasileiro e defender as suas legítimas
retvindkações, sendo hoje, .como é, um dos líderes mais
destacados da Opsiçào brasileira, que pontifica, com
competência excepcional, em vários segmentos da noSsa
soded.ad_c~

Pros.->igo, Sr. Presidente, paru

conc!uir~

Tudo isso, realmente, não se muda com uma única lei.
O que de fato pensam aqucle:fhoje engajados na campanha pelas eleições di retas é que somente elas devolverão
a credibilid:.~dc e autoridade indispensáveis a um GoVerno legítimo, para enfrentar a crise sem ptecetlentes na
qual estamos mergulhados, desde l964.
Por outro lado, engana-se também o Senhor Ministro
do Exército quando compara a situação política que hoje
vivemos com aquela dos primeiros meses de 1964. Ce.rta.mcnte não ignora o Senhor Ministro que pesquisa nacional.. realizada pela Folha de S. Paulo, nus seis principais
Capiluis do Pais, revelou que somente 10,8% dos.entrevistados consideram bons os últimos 20 anos e que mais
de um terço dos entrevistados.-.3.6AS% -.c;.o.nsi.derarn.os _
anos dos. govemos pós 64 como ruins ou muito ruins.
Hoje é.. o Governo que se coloca. contra a Nação,
distanciando-se perigosamente da vontade nacional e insistindo cm manter as regras de_ um jogo eleitorAl 'J!JC só
encontra defensores entre aqueles que querem perpetuarse no poder.
O Governo is.ola-se até mesmo dos grupos que deram
apoio irrestrito ao Movimento de 64 como é o caso, por
excmplp, do Mo\o'imento de Arregimentação Feminina
de São PauJo. um dos. organizadores das farri.osas Marchas da Família com Deus pela Liberdade em 1964. Em
carta que dirigiram· tioifSrs. Presidentes da Câmara e do
Senado, divulgada pela Imprensa, as líderes desse movimento pedem aos Deputados e Senadores e voto pelas
eleições diretas, já. Essa é também a posição que tem
sido expressa em todo o País pelos mais diferentes segmentos da sociedade brasileira~ desde empresários e burocratas até estudantes e operários. lnfetizmente, é
for1,-'0S:O reconhecer que hoje ainda existem líderes milita~
res que,
se colocam contra a aspiração unàhime do povo bra·sileiro!
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
É nesse contexto que deve também ser analísado o último pronunciamento do Senhor Presidente-General Figueiredo. Como pode o Senhor Presidente da República,
exatumente no discurso em que reafirma perante a
Nação, os compromissos do Movimento de 1964, reiterara defesa da legitimidade do atual Colégio Eleitoral e,
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Medeiros, do SNI, e Danilo Venturini, do Ministério Extraordinário de Assuntos Fundiários e do
Conselho de Segurança Nacional. O próprio General Rubem Ludwig, Chefe do Gabinete Militar, terâ
mudado de concepções, nas últimas semanas, já que
vai trocando sua imagem de libt.:ral pelo enquadramento férreo à estratégia que coloca os militares
..... mobiliados".

maiS do que isso, ameaçadora e autoritariamente afirmar
na primeira pesso:~ do singular:
"Manterei a eleição índireta para meu sucessor."
A propósito, O Estado de S. Paulo de hoJ.e divulga, na
colunu de Carlos. Chagas, comentário que, pela sua alta
importância, faço questão que constem deste discu.r..s.o e,
portanto, dos anais do Senado Federal. Ei-Ias:

O Ministro Alfredo Karam, da Marinha, entre exortações ao entusiasmo e ao patriotismo, reza pela
mesma cartilha, e o Brigadeiro Délio Jardim de
Mattos, pelo seu silêncio, dá a medida de saber de
onde sopra o vento.

"PLANALTO COMBATERÃ
DI RETAS COM DUREZA

Um paradoxo domina o País em termos políticos. O governo fala em negociar, e não apenas a sua
emenda das eleições dirctas para o sucessor do sucessor do general João FigueíreOo. O próprio presidente aventou, sábado, a hipótese do diálogo em
torno de uma solução de compromisso para o processo sucessório, o que à primeira vista, parece a
preparação· de um bilhete azul para Paulo Maluf e
Mário Andreazza. No reverso da medalha~ porém,
-anna:se um dispositivo militar digno dos anos mais
àm;,~rgOs daS duas últimas décadas, com a finalidade
de não permitir-·a vOlta às eleições di retas para jâ. O
-mínimo a concluir ê que o Palâcio do Planalto continua cultivando a democracia a favor, ou.a n_~g·()-: _
ciaçào que de modo obrigatório redunde na impo-sição de .seus pontos de vista. O diálogo da guilhotina com o pescoço.
Começando pelo fim existe, em linguagem militar. a expressão "mo biliar a frente", que não se refere. a mesas, cadeiras, poltronas nem mesmo a mobiJias·; ril.õveis e utensílios: Mobiliar, rlos quartéis,
quer di.zcr preparar recursos e pessoas para o que
der e vier. Armar-se. Estar em condições de. E~t1,1r_
pronto para a ação, ainda que não necessariamente
p·arà deScncàdeá-la sem Ucontecirnentàs· anteriores.
Alguma coisa começou com a reunião dos Minsi. trOs militares com Figueiredo, na Granja do Torto,
há um mês, quando demonstraram preocupação invulgar com os comícios e c.om as manifestações populares pCtas eleiÇÕes dire.tas. Depois, veio o documento que os três assinaram, a pedido do Presidente. A seguir, a convocação dos presidenciáveis ao
Palácio do Plunalto, pura uma espécie de aviso a
respeito da importância de não se engajarem em teses oposicionistas. Pouco mais. tarde, a demissão do
Ministro da Marinha. A procissão continuou.com a
escolha do G~nera!. Sebastião Castro para o Comando do H Exército e, se não se completou, pois
mais continuará, cbegou a ponto alto com a elaboraçãO de um esquema de fechamento das fronteiras
de Brasília, próximas e longínquas, para prevenir
marchas sobre a Capital Federal no dia da votação
da Emenda Dante de Oliveira. Sábado, aumentou
com as ordens do dia dos três Ministros militares.
O Governo está pronto para a ação, em condições de, armado e preparado. Unido, em seu dispositivo militar. A frente está mobiliada, tomandose o Exército· como exemplo:· o ·General Sebastião
Castro, que vai para São Paulo, dispensa adjetivos.
ê um duro, oriundo da comunidade de informações. Igualmente inflexível; mesmo sem origem i-gual, é o Comandante do III Exétcito, General Leónidas Pires Gonçalves. Profissionais, e por isso enqu-adrados em género, número e grau na postura
que mais e mais se delineia, são os Generais Freire
de Pinho~ do IV I;xército, Heraldo Tavares, do I E,x.ército.. e .Aderna,r ~acha<io, do Cw;nando Militar
d·a AmaZóniã. Do cOmandante mHitar do. Planlato,
General Newton de Oliveira e Cruz, não haverá que
falar, por desnecessário, ainda que deva ser substituído oportunamente. Também não se falará do denominador comum que hoje os integra, o Ministro
Walter Pires. Muito menos dos Generais Octávio

O que significa tudo isso, quando se torna evi-dente que, ao menos em questões castrenses, o Presidente João Figueiredo conduz o processo? Nada
mais mada menos do que um aviso ou alerta no sentido de que o poder permanece com eles, não será
entregue ou mesmo compartilhado tão cedo e que
não serão toleradas alterações institucionais do tipo
eleições di retas para já ou controle da vida política
pelas esquerdas e por adversários similares. Mais
ainda,. significa que estão preparados, ou mobiliado~. para uma ação fulminante e pouco ortodoxa,
caso, por pressão dos acontecimentos, o_ Congresso
-aprove a Emenda Dante de Oliveira ou as ruas continuem dominadas pelo inimigo.
O pronUnciamento do General João Figueiredo,
dia 3 I, não deixa dúvidas, em especial no trecho em
que ele acentua. que manterá as eleições.indiretas. O
verbo foi escolhido meticulosamente e exprime não
apenas a determinação política de impedir que as oposições aprovem a volta às eleições di retas para jâ.
Representa uma decisão tomada acima e além do
funcioriãmento harmónico e independente dos po. deres da União~
Há algum tempo que não se ouve e não. se ou.virào mais, por isso, comcntãrios como· os feitos antes
pelo ex-Ministro Maximiano da Fonseca e pelo Ministro Waldir Vasconcelos, do EMfA, sobre se o
Legislativo aprovar as diretas para já elas se realizarão. Não se realizarão, fic8.nclo por conta de cada
um imaginar o que acontecerá, e como acontecerá,
Esse o lado cr~ d.a realidade, evidente e cristalino. O lado ameno, se é que existe, estarã na última
frase .da mensagem presidencial de três dias atrás.
---=-·Partindo do pressuposto de que c.onseguirá um entendimento amplo com as oposições em torno de e-_
menda que estabelecerá eleições diretas para o sucessor de seu sucessor, Figueiredo acenou para um
corolário da revisão constitucional promovida com
suc.ess.o: uma solução de compromisso para o
-·problema SUC!!ssório. Trata-se de uma vitória osteQsiva das teses defendidas pelo Professor Leitão de
.-Abreu, que em conversas reservadas não escon.de
desejar uma alternativa para a hipótese de Paulo
Maluf ou de Mário Andreazza virem a ser escolhidos_no PDS. O Presidente classificou como exigência ln adiável de nossa· evolução constitucional a referida solução de compromisso para o problema sucessório. A tradução surge fácil: admite ou a fé propõe~ por enquanto de modo cauteloso e genérico,
um reexame do quadro vigente. Não sabe, é óbvio,
por enquanto, como e onde irá desemb.ocar esse seu
-novo animus, mas, homem de Estado-Maior que é,
deverá ter na cabeça ou em alguma gaveta recóndita
de seu gabinete as opções nominais em condições de
serem desenvolvidas e levadas às oposições.".
São considerações de um dos maiores comentaristas
pblíticos brasileiros da atualidade, o jornalista Carlos
Chagas, a quem sempre rendemos as nossas homenâgens
pela sua lucidez, pela sua coragem e pelo seu patriotis-

mo.
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É esse o resultado do discurso democrâtico pregado ao

longo de vinte anos pelos generais-presidentes do Movi-

mento de 1964?
Onde está a harmoniâ- dos poderes?

Onde estã a prerrogativa Constitucional ciue garan~e
ao Poder Legislativo decidir as alteraç?es que julgar convenientes na Constituição?
Onde está a democracia s_e o Senhor Pfesidente_-fala
como se fosse imperador, ignoriildo -os princípioS báSi:
cos do sistema que jurou defender'l
Onde está a democracia se o Presidente ignora uma
vontade que hoje ê expressa em praça pública pelos -mais
variados setores da sociedade brasileira e frusta os tegífimos anseios nacionais?
- ·O Sr. Luiz Cavalcante nobre Senador?

Permite V, Ex' um aparte,

O SR. HUMBERTO LUCENA O Sr. Luiz Cavalcante

Pois não.

~Tenho

aqui, no meu livro
preto, eminente colega, o Ato Institucional n9 1, baixado
pelos chefes militares da revolução vitoriosa de 1964.-E
um tópico deste ato é o seguinte: "A revolução se distin~
gue de outros movimentos armados pelo fato de que nela
se traduz, não o interesse e a vontade de um grupo, mas
o interesse c a vontade da Nação". Acho que vale a pena
repetir a parte final: "não o interesse e a vontade de um
grupo, mas o interesse e a vontade da Nação". Pois bem,
eminente colega, agora é manifesta, é íOdiscutívei a vontade da Nação pelo restabelecimento das eleições diretas.
Então, aqueles que têm responsabiHdade com o movimento de 1964, assim conio o invocaram naquelã Oportunidade, devem submeter-se àquele mesmo argumento
que foi usado com tanta propriedade, naquele tempo, e
curvar-se à vontade da N açào pelo restabelecimento das
eleições diretas. Muito obrigado a V. Éx'
.
O SR. H-UMBERTo" LUCENA ..:::. -Eu que lhe agra-

deço, pelas palavras que acaba de pronunciar, que só_
vêm ilustrar o discurso que estou a terminar neste instante, pela autoridade que V. Ex• tem para proferi-las neste
Plenário. Ninguém mais do que V. Ex• conhece de perto
toda essa história política do Brasil, de 1964 até hoje, V.
Ex~ está inteiramente irm""ã.Oado com os anseios P9PU1ares, pois foi daQueles que, de"ntro da bancada do PDS no
Senado Federal, desde o primeiro momento, trouxe o
seu apoio ao restabelecimento - imediato __;_- das eleições para Presidente da República.

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Movimento de J 964 completa 20 anos no poder com

o País atrõ:~vessando, como já djsse, a pior crise econômi·
ca, social e política de sua história. Temos insistido que
essa crise exige. u~a solução política e que essa solução é
a .el~içàÜ dircta dO p.rÓximo Presidente da República.
O Movimento de !964, enredado em suas próprias a·rIl]adilhas, parece hoje, mais uma vez, ceder seu controle
..::....- conio aconteceu invariavelmente ao longo· dos últimos 20 anos- aos grupos do "s:ist.ema, interessado no
poder, que têm contraditoriamente representado a negação de seus próprios objetivos, sempre reiterados e até
hoje não cumpridos.
Resta-nos, Senhor Presidente, Senhores Senadores, esperar que o Congresso· Nacional, sensível aos anseios nacionais, cumpra seu dever aprovando a Emenda das ..piretas no próximo dia 25.
·Só assim. com eleições diretas e livres, a Nação poderá
eleger seu futuro e legítimo presidente, abrindo caminho
para a convocação de uma Assembléia NaCional Constituinte que encerrará o ciclo histórjco_ do Movimento de
1964,- restabelecendo, finalmente a verdadeira democrada tantaS vezes prometida.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo_a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, por cessão do
nobre Senador Jorge Ka!ume.

O SR. ALOYS!O CHAVES PRONUNCIA O
SEGUINTE DISCURSO, ENTRE À REVISÀO
DO ORA DOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
- Altevir Leal - Eunice Michiles- Claudíonor Roriz -Gaivão Modesto- Gabriel Hermes- Alexandre
Costa- João Castelo- José Sarney- João LÔboCarlos Alberto- Guilherme Palmeira- João LúcioAlbano Frarico- Passos Pórto- Jutahy MagalhãesJoão Calmon - Alfredo Campos - Arriara! Furlan Fefnando Henrique Cardoso - Benedito Ferreira Roberto Campos - Affonso Camargo - Jorge Bornhausen - Carlos Chiarem - Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Está fin-da a
Hora do Expediente,
Passa-se à

O Sr. Luiz Cavalcante- Permita-me a imodéstia âe aduzir: fui revolucionário da primeira hora, tão revolucionário como quem mais o foi. Muito obrigado.
· -

O SR. HUMBERTO LUCENA -

V. Ex• diz tudo.

Estas suas palavras não necessitãm de Comentã!íos. Falam por si.

ORDEM DÓ DIA
___ _§obre a mesa, requerimento cuja leitura ser~Jeita pelo
Sr. 1~-Secretário. · É lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE - (Lenoir Vargas. Fazendo
soar a campainha.)- Lembro ao nobre orador que já se
esgotou õ tempo de que dispunha.
O SR. HUMBERTO LUCENÃ·:.._ Atenderei a V. Ex',
concluindo: Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Brasil de 1984 não é mais o Brasll de 20 anos atrás.
A campanha nacional pelas eleições diretas ê somente o
aspecto mais visível de uma ·realidade social que hoj_e in·
dui centenas de milhares de .mOVimentos organizados na
sociedade civil, movimentos que vão desde a luta pela
defesa dos direitos dos índios, passando p~l~ defesa do
meio ambiente, atê a luta pela manutenção da reserva de
mercado no ·setor de informática.
O Brasil que surgi.u nos últimos 20 anos ê um País amadurecido que se organiza para defender seus dit-eitos,
lutar contra a corrupção generalizada e para, democraticamente, fazer prevalecer sua vontade . .E. esse País novo
que os detentores ao poder. e seus porta-vozes,_ parecem
ainda ignorar.

REQUERIMENTO N' 33, DE 1984
Nos termos do art. 198, alínea d, do Regimento ln ter·
no, requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a
matéria constante do item n9 5 seja submetida ao Pie-.
nário em 19 lugar.
Sala das Sessões. 3 de abril de 1984 ..- Itamar Franco.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Em votação
o requerimento do Sr. Senador Itamar Franco, solicitan~
-do a_ínversào d_a Orde"m do Dia, a fim de que a matéria
co!_1starlte do ite~ 5 sejã submetida ao Plenário em p-ri~
meiro lugar.
Os Srs. Senadores.que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~cjeit~do.

O Sr. Itamar Franco.-. Sr. Presidente, peço verifi-cação de quorUm.
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O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Vai-se proceder à verificação solicitada pelo nobre Senador Itamar
Frnnco.

O Sr. Passos Pôrto -Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Passos Pôrto.

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS -SE. Pela ordem.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Sendo evidente a falta de número enr plenário, pediria
a V. Ex• que não fizesse a computação eletrônica dos votos e passasse logo à matéria em discussão na Ordem do
Dia, porque não há condições de haver número para a
votação.

-

O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- V. Ex'estádesejando fazer uma simplificãção bastante grande no processo. A lista acusa a presença em plenário de 50 Srs. Se•nadores, a Presidência não pode fazer essa interrupção agora. O que a Presidência pode e vai fazer, di:J."a~·a ilómero de Srs. Senadores no plenário, é suspender a sessão e
acionar as campainhas, a fim de que possamos ter quorum para essa verificação.

(Suspensa às 16 horas e 34 minutos, a sessào é rea,.. ·berta às 16 horas e 42 minutos.)
O SR. PIJ.ESIDENTE (Lomanto Júnior) berta a sessão.

Está rea·

Persistindo a falta de quorum em plenário, a Presidên·
cia se dispensa de proceder à nova votação.
O requerente fica prejudicado.
Em razão disso, as matérias constantes dos itens n"'s 1
a lO, Projeto de Lei da Câmara n9 23/77; Projetas de ResolUção n"'s 127/82, 2/84 e 4/84; Requerimentos n9s
857 (83, 6/84 e 896/83; e Projetas de Lei do Senado n9s
16/82, 280/80 e 21/83, em fase de votação, deixam de ser
submeddos a votos, ficando sua apreciação adiada para
a sessão ordinária de amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passaremos, pois, a~ ~J{aJlle -~o lt~m _n9 ll:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 67, de 1977 (n9 -1.885/76, na Casa de.ori~
gem), que exige a inscrição do CPF e do RG dos devedores, nos títulos de crédito que especifica, e dã
outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 590 a 592, de 1982, -das
Comissões:
- de ConstJtulçio e Justiça, favorável, com
emenda que apresenta de n9 l-CCJ;
- de Economia, contrário: e
- de Finanças, contrário.

Em discussã.o o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação f~ca adiada por falta de número.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à
apreciação do Requerimento n"' 31, de 1984, em que o
eminente Senador Lourival Baptista solicita autorização
da Casa para participar da comitiva oficial que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua viagem
ao _Marrocos e à Espanha.
Nos termos regimentaís, a proposição deverá receber
()_parecei .da Comissão de Relações Exteriores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora;
para proferir o parecer.
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O SR. VIRGILIO TÁVORA PRONUNCIA

DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÃ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O parecer
é favórável. A votação da matéria- fica adi<ida por falta
de quorum.
Vai-se passar à apreciação do Requerimento n~ 32, em
que a ilustre Senadora Eunice Michiles solicita autorização da Casa para particípar da comitiva oficial que
acompanhará o Se"ilhoi' Presidente da República em sua
viagem à Espanha.
Concedo a Palavra ao nobre Senador Virgílio Távora,
para proferir o parecer da Comissão de Relações Exteriores.
O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, para uma
questão de ordem.

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Para umaquestão de ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente:
Gostaria que V. Ex• esclarecesse se o requerimento se
refere apenas à presença da nobre Senadora Eunice Mic-hiles, para a Espanha: se não inclui o Marrocos também'?
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Não in-

clui, Ex•
O SR. NELSON CARNEIRO- Era o esdarecimento que gostaria de ter. Muito obrigã.do._
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnio-r)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora, para-proferir o parecer da Comissão de Relações Exterio_res,

O SR. VIRG!LIO TÃVORA PRONUNCIA O
SEGUINTE DISCURSO QUE. ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO
POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- O parecer
é favorável.
A votação fiCa adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_:_ Esgotada
a matéria constante da O_rd~m do Dia. Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder do

PTB.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o_seguinte discurso.)- Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Formulamos apelo ao ilustre Secretái'io de Administração do GDF, no sentido de rever sua posição no que
se refere a incorporação das gratifiCações dos funcionários da SHlS de quatro para dois salários, uma vez
que estão recebendo essa gratificação de hã muitO-tCrilpO
e ainda fazer retrogiar a março de 1983, conforme solicitação da Empresa e não janeiro de 1984, conforme se
quer determinar.
Uma lei não pode retroagir para prejudicar, mas unicamente para beneficiar, daí a estranheza com essa decisão, com a ag;ravanle que para melhor clareza fazemos
reproduzir: "Recomendar à entidade (SHIS) que a
adoção da medida seja precedida de acordo trabalhista,
a fim de resguardar, no futuro, os interesses da empresa
junto à justiça especializada".
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Esta última decisão proporcionará pressões sObre os
funcionários e que podem levar, inclusive, à renuncia
desses direitos.
Esperamos que o Secretário de Administração encaminhe ao ilustre Governador de Brasília, expediente extirpando da Resolução do Conselho de Política de Pessoal essa ameaça e faça retroagir a 1983 os direitos dos
funcionários da SHIS.
El-ã~O_ Qiú:-tinha a dizCr, ~r. Presidente. (Muito bem!)

do poder competente, no caso o Legislativo. Em outros
regí?neS, como O brasileiro, emanadas do poder ilegítimo
para legislar, no caso o Poder Executivo. Mas, de toda
sorte, leis que estão em vigor, e que permitem que o adVersárfo, legalmente, dispute o poder e as conseqüências
da sua investidura.
Já o ínímígo é diferente, Sr. Presidente, para o ínimi~
go, o recurso é o da força bruta, o da força armada para,
a qualquer preço, tomar o poder e, dele, destituir, pela
violência, os que o detêm.
Assim, Sr. Presidente, como brasileiro, não entendi a
Ordem do Dia comemorativa ao vinteilário do Movimeilto de 1964 lida nas unidades corporativas militares
de todo o País, no próximo recente 31 de março. Conlo
brasileiro, não entendi, e como Senador da República eu
exíjo que o Sr. Ministro do Exército esclareça o que significam estas palavras, cuja leitura eu vou proceder:

O _SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Antes da época que estamos vivendo, havia n_o Brasil
um regime que podemos classificar como do "estado_ d_e
espirita da confiança reciproca". Os brasileiros confia~
vam um no _outro, havia uma solídariedade imensa por
parte dos afortunados para com os desvalidos, e de tal
sorte era intensa essa solidariedade, que ela assumia, Sr.
Presidente, caracteristicas de fraternidade.
O Brasil era uma Nação, não apenas do ponto de vista
econômico e s_oci_aJ, mas, também, sob o aspecto sentimental, produto do idioma único, do conjunto çie aspirações que mantinham sempre uma resultante comum, a
mais forte como no_s sistemas de força. Era o Brasil, tam_
bém, uma nação sentimental.
Estudando-se, mesmo superficialnlente, a nossa História, nós percebemos com invulgar clareza que, em nenhum momento, a sociedade dos cidadãos deixou cingirse. Houve, derrubado ·a Império, o -exemPio-CiâsSico,
hoje esquecido nos bancos e~colares, da res_pgsta que
dera o General Floriano ao último Chefe do Gabinete
Imperial que instigara os militares a repetirem feitoS da
Guerra dO Par_aguai, fazendo com que a artilharia do
E~ército desse ap-oio à Cavalaria, para a sustentação do
ImpÚio cambalea-nte. Floriano respondeu com estas palavras transcedentais: "Agora é diferente, agora someis
todos _brasileiros."
Sim, Sr. Presidente, e por sermos todos b~asileifos é
que podemos ser adversárioS, maS: não podemos nem de_
vemos ser inimigos.
Essa tradiçã-o secular, Sr. Presidente, nascida em pleno
regiine ColOnialista, quando só conseguirn_Os transportar
de Portugal para o Brasil uma instituição política qut: foi
o Senado da Câmara, vale dizer, a Câmara Municipal
que, seguindo o modelo, o padrão, a forma romana cuidava dos templos, das propriedades e dos bens coletivos.
Tudo em regime de harmonia. As subversões da ordem,
as revoluções, as sedições que tomaram conta do Império, nos dois reinados, desde a nossa remota Amazô1
nia, com a Rebelião dos Cabanas, até a revolta com que
o século se abriu, com os Farrapos, no Rio Grande do
Sul.
Todas essas sedições, Sr. Presidente, não tiveram caráter de sucessão, de separação, de divisão territorial do
nosso Pais. Por isso laboram com pecaminoso equívoco
todos aqueles que veem na Revolução Constitucionalfsta
de São Paulo, eclodida em 1932, uma tendência sepiratisla.
Não, Sr. Presidente, a primeira definição dO brasileiro
como ínímígo surgiu após o Movimento de I 964. Foi o
Presidente Ernesto Geisel quem se referiu aos ·seus adversários como se fossem· inimigos.
A definição do General Geisei foi seqífenciada pelo
Presidente João Figueiredo que, em duas ou três oportunidades, também classificou O adversário de inimigo.
Estas conside_rações todas, Sr, Presidente, vêm a propósito de alguns fatos que desejo abordar, nesta tarde,
na tribuna do Senado Federal, e que eu faço, exvl do
m_andato que recebi do meu Estado.
O inimigo, comei tal; assim caracterizado, não pode
em hipótese alguma confundir-se com o adversário. O
adversário busca o poder através das leis que existem em
vigor na sociedade. Leis, em alguns regimes, emanadas

"São de perene inspiração de civismo que nos retempera o ânimo, para empreendermos a grande tarefa delegada à nossa geração, e que nos vivifica a
crença- nos valores fundamentais de nossa vida, para
resistfrnios ao engodo sedutor dos manipuladores
da vontade popular. Por este legado comum, estaremos sempre solidários com aqueles que, na hora da
agressão e da adversidade, cumpriram o duro dever
de se oporem a agitadores e terroristas, de armas na
rhãõ~-para que a Nação não fosse levada à anarquia.
Sr, Presidente, -isto é muito sério, isto é. mui~g grave.
O Sr. General Walter Pires, eventualmente no exercíCio, h o Cárgo de Ministro do Exército, é Um cidadão brasileiro subordinado, tanto quanto nós outros, às leis em
vigor no nosso País. Não apenas como Oficial-General
do Exército, mas..como Ministro. S. Ex• é depositário de
todo o respeito e de toda a consideração da sociedade
brasileira. E porque, Sr. Presidente?, no momento em
que todos estamos apelando para o sitema legal para a
garantia das leis, por que neste exato momento_ vem o Sr.
Mi_nistroJa?er_referências a a~as, armas do nosso Exército, que pertencem à Nação brasileira, e que existem
conforme a Constituição para a defesa da, Pátria e para a
garantia da lei e da ordem?
Seria necessária essa referência, Srs. Senadores, quando a sociedade brasileira, apesar dos percalços, das adversidades, das sequelas horrorosas provenientes do golpe de-1964, quando a própria sociedade foi quem decidiu, sponte sua, legitimar o poder dos que governam este
País? Por que essa referência, que coincide, Sr. Presidente, com palavras não nienos ásperas e agressivas pronunciadas no_dia 20 de fevereiro de 1976, também pelo Ministro do -Exê.rcito, por ocasião da comemoração da tomada de Monte Castelo'?

Meus camaradas!
No momento em que o comunismo --a grande
força de opressão do século XX - estende as suas
garras sobre a humanidade, seja utilizando homens
e armas, abertamente, para o controle físico dos povos, rium desafio à civilização ocidental, seja
utilizando-se do terrcn: ou de aperfeiçoados métodos
~de "illerra psicológíCS:, para o controle das mentes,
nada mais oportuno e precioso que as lições herdadas dos heróis de Monte Castelo.
O maior preito que poderemos prestar-lhes é a
afirrnãção de que somos e seremos dignos de seu
exemplo, combatendo a subversão onde se manifeste e na medida em que o faça, Para isso, devemos ter
beril presente a necessidade do constante aprimora·m_erao profissional, da dedicação exclusiva aos interesses da Pátria, da coesão em torno dos princípios
basilares da Revolução de 1964, orientados todos
pela firmeza de nossas convicções democráticas e
pela fidelidade aos ideais de justiça e liberdade; aspirações imutáveis do povo brasileiro".
Brasília, 21 de fevereíro de 1976
Sylvio Couto Coelho da Frota
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O Sr. José Lins- Perritite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Eu darei logo o aparte a
V. Ex' Peço-lhe apenas um pouco de tolerância a-té corlcluir esta parte do meu pronunciamento.
Muito_singular, Sr. Presidente, este apelo do General
Sílvio Frota às Forças_Ai-madas, em fevereiro de 1976,
quando no dia 12 de outubro de 1977 o mesmo General
Sílvio Frota num ato, este sim, de insubordinação, de
subversão e sublevação, se acantonava junto com oficiais
indisciplinados do ExérCito, que foram exemplarmente
punidos pelo Presidente da República, a fim de destituir
do poder o Presidente Ernesto GeiseL
Muito _singular, Sr. Presidente, a coincidência entre os
conceitos do General Sílvio Frota e os conceitos do Ge- -neral Walter Pires. t: lamentável que isso aconteça, porque o Presidente João Figueiredo tem afirmado em sucessivas oportunidades que no dia em que_Sua Excel~n~
cia _se cansar de tudo, larga tudo e entrega tudo ao "Japonês"- palavras do Presidente João Figueiredo. "Japonês", tratamento íntimo, que Sua Excelência conf~re ao General Walter Pires..
- Mas por que entregar tudo ao "Japonês"? Quem é o
substituto legal e constitucional do Presidente da -R.e- -pública? O Vice-Presidente Aureliano Chaves, o Presidente da Câmara, V. Ex' o Presidente do Senado, o Presidente d_o Supremo Tribunal FederaL
Diante da ordem constitucional isto representa, ou
não, Sr. Presidente, uma grave ameaça de perturbação
da ordem constitucional, promovida por um Ministro da
responsabilidade do Sr. Ministro do ExérCito?
O Sr. Octávio Cardoso -

Perm-ite um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com mUita honra, nobre
Setiadort
O Sr. Octávio Cardoso - Eu só queria ponderar - e
creia, estou ouvindo atentamente o discurso de V. Ex'que todas as vezes em que o Presidente precisou viajar ou
afastar-se do poder por motivo de saúde, sempre passou
a Presidência da República ao Vice-Presidente. Não me
consta que Sua Ex~lência tenha dito de maneira séria e
ameaçadora que entregaria o poder à outra pessoa que
não ao seu legal substituto. Esse é um fato concretO.
V.

O SR. FÁBIO LUCENA -Sem tentar interromper
Ex~ eu poderei a seguir ...

O Sr. Octávio Cardoso aparte!

Não! Eu jã terminei o meu

O SR. FÁBIO LUCENA- ""passar às mãos de V.
Ex• os jornais em que se contém essas afirmativas do Senhor Presidente da República.
O Sr. OctáVio Cardoso- Absolutamente, não duvido
do que diz V. Ex' Estou dizendo é que nas oportunidades
concretas em que o Presidente precisou afastar-se do poder, sempre passou o bastão, o mandato de Presidente da
República ao seu sucessor. Essa é uma realidade histórica, um fato concreto.
O SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda razão V. Ex• E
um fato concreto. Só que V. Ex• não disse Quaffoí o Presidente que sempre passou o poder ao seu sucessor, porque conheço o Presidente, ao longo destes 20 anos que,
além de não terem passado o poder ao seu legítimo sucessor, ainda foram depostos do po-der, como o Pfesidente Costa e Silva; depostC? foi o seu Vice-Presidente,
Pectrõ- -Aleixo. Impedidos de assumir nos termos da
Constituição o poder presidencial o foram pela ordem: o
Presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal.
Quando se lê que a Revolução está viva o que se entende é que as instituições estão mortas, nobre Senador, e
assim como no processo revolucionário, em 1969, um
Presidente da República não pôde ou não quís, acredito

na primeira versão, não p-õ-de passar o poder ao seu sucessor, nada impede, jã que, segundo o MiriistTO-do
Exército, a Revolução estã maís viVa dÕ-que antes, nada
impede que o Presidente João Figueiredo e que a Senadora Eunice Michiles, que vai acompanhar Sua Excelência à Espanha, que a eminente e ilustre Senadora, se isto
for tentado, se digne, como se dignará, de demover dessa
intenção o Presidente João Figueiredo- nada impede,
dizia.eu, o Presidente da República passar ou não passar
o poder ao Vice-Presidente Aureliano Chaves, porque
com a Revolução em marcha, Sr. Senador, as instituições vão sendo constantemente atropeladas.
O Sr. Octávio Cardoso- V-.- Ex• me permite um breve
aparte?
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o· Sr.--OCtliVIO Cardõso- Nfo me consta que o Presidente da República, estando em território nacional, mesmo eventualmente num hospital, para exames médícos, e
não estando impossibilitado de exercer as suas furiÇões,
tenha a obrigação de passar a Presidência ao VicePresidente.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não consta a V. Ex•, mas
consta da Constituição.
O Sr. Octávio Cardoso -

Não, não.

O SR. FÁBIO LUCENA- A Constituição é clara ao
_ dizer que substitui o Presidente nos casos de impedimento ...
O Sr. Octávio Cardoso- Ma.s não havia impedimento.

O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•
O Sr. Octávio Cardoso- Quando V. Ex• disse que o
Presidente chamaria o Ministro do Exército para assu-- mir, certamente estava se referindo ao Presidente João
Figueiredo, e f~i ao Presidente João Figtiei~edo que eu
me referi, aparteando apenas, ..
O SR. FÁBIO LUCENA ~Tem razão V. Ext
Q_Sr. Octávio Cardoso- ... no que dizia V. Ex~, de
que o Presidente da República sempre havia passado o
cargo ao seu Vice-Presidente. Não me referia a ou~r~
Presidente da República, nem a fatos históricos que eu
tinha o dever de conhecer e aos quais aludiu V._ Ex• Mas
eSses fatos não estavam no contexto do discurso de V.
Ex', por isso não me referia a eles.

O SR. FÁBIO LUCJ'NA -

... ou de vaga.

O Sr. OCtilVio Cardoso- Mas não havia impCdimenlo.
O SR; FÃBiO LUCENA- Houve impedimento declarado pelo INAMPS, e foi com base no atestado do
1NAMPS que o Senhor Presidente da República se dirigiu ao CongreSso Nacioiial, pedindo autorização para
ausentar-se do País, para efeito de tratamento de saúde.
O Sr. José Lins- V. Ex' me permite?

·v.

O SR. FÁBIO LUCENA -Tenho a honra de ouvir
Ex'

V. Ex•e

O Sr. José Lins- Nobre Senador Fábio Lucena, quero voltar um pouco atrãs no curso do discurso__d~ V. Ex•

eu, inclusive, me penitencio pelo equívoco que não cometi, porque já hou:ve uma oportunidade na administração do Presidente João Figueiredo, em que Sua _Excelência não trãnsmitiu o cargo ao Vice-Presidente e eu
vou citá-la.

O SR. FÁBIO LUCENA- Quero dizer a V. Ex• que
não é novidade V. Ex• caminhar para trãs, de vez que a
Revolução, que V. Ex• tão bem representa aqui, é exímia
perita.

Ó SR. FÁBIO LUCENA- Tem toda razão

O Sr. Octávio Cardoso- Certamente não era obrigado a fazê-lo.

O SR. FÁBIO LUCENA- Já flOuVC, pelo menos, ou
melhor,já 11ouve UI'I}a oportunidade em que o Presidente, ao arrepio da ConstitUição,_ não transmitiu, imediatamente, o cargo -aO Vice-Presidente. Foi Cj_uã.ndo o Presidente João Figueiredo, sofrendo o primeiro insurto
cardíaco, teve que passar 4 dias em um hospital, sem que
o exercício da Presidência fosSe transferido ao VicePresidente Aureliano Chaves, apesar de que o Instituto
NaCional da Previdência SOcial houvesse exPedido atestadO médiCo, -imPossibilitando temPófariamente Presidente Figueiredo para o exercício de suas releva!lt~s
funções.

o

O Si. Octávio CardosO -

O Sr. Octávio Cardoso- V. Ex' me permite?
O SR. FÁBIO LUCENA -

Com todo o prazer.

O Sr. Octávio Cardoso- Não quero perturbar o andãmento do discurso de V. Ex•

O SR. FÃBIO LUCENA= Ern absorui6. V. Exi ape:
~s

O SR. FÁBIO LUCENA- Mas, eminente Senador,
caminhar para trás é uma virtude.
O Sr. José Lins -

Para V. Ex• o considera, ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Caminhar para trãs é buscar a verdade histórica.
O Sr. José Lins- ...já que certamente tem-se disso
utilizado muitas vezes, todavia, eu não entendo dessa
_forma.

Meu nobre ...

O SR. FÁBIO LUCENA- Durante4 dias, nobre Senador Octãvio Cardoso, rePresentante d6 -Rio GraOde
do Sul, este País não ieye Presidente.

nas alimenta as lacunas e
incorrér quando falo.

O Sr. José Lins - Agradeço a .. amabilidade" com
que V. Ex• trata o colega. Nem por isso, nobre Senador,
deixarei de aparteã-lo, que considero da minha obrigação.

O SR. FÁBIO LUCENA- Dai eu entender cortesia
no seu lato sentido gramatical.
O Sr. José Lins- V. Ex•_quis certamente elogiar·me a
seu modo, mas não fere a minha suscetibílidade com o
agravo que me faz.
O SR. FÁBIO LUCENA - Em absoluto. V. Ex.• é
como Aquiles, inviolável contra qualquer tipo de arma,
salvo o calcanhar que tem protegido.

O Sr.-José Líns- Muito obrigado a V. Ex•

falhas em que eu costumo

O Sí-. Oct(Vio ·cardoso-Pelo men-oS tenho aparteado
com essa intenção.
OSR. FÁBIO LUCENA -A intenção "é boa e louvável.

O SR. FÁBIO LUCENA tem protegido.

Satvo o calcanhar que

O Sr. José Lfns- Agradeço a V. Ex.• o esforço que
tenta fazer. Mas quero dizer a V. Ex' que a crítica que
ora faz ao Ministro da Guerra não tem nenhuma razão
de ser.
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O SR. FÁBIO LUCENA- Se. V. Ex' dissesse que havia- alguma razão de ser eu chegaria à conclusão de que
nos não estaríiirrios nó "Senado Federal.
O Sr. José Lins- E que nós não estaríamos discutindo. O texto da Ordem do Dia ê muito claro, nobre Senador. Diz o Ministro da Guerra:
"Por este IegadQ comum."
Isto é, as inspirãções de servir à democracia.
" ...estaremos sempre solidários com- aqueles que,
na hora da agressão e da adversidade, cumpriram o
duro dever de se oporem a agitadores e terroristas,
de armas na mão, para que a Nação não fosse levada à anarquia."
Se V. Ex• é realmente a favor da anarquia, do terro/ismo, então V. Ex~ tem razão de reclamar das palavras do
General Walter Pires. No entanto, V. Ex• sabe que a missão constitucional das Forças Armadas ê salvaguardar a
paz interna e a soberania nacional, no que tange à guerra
externa, e de armas na mão, nobre Senador. Não co~
nheço nenhuma força armada sem armas ..E., portanto,
estranhável que V. Ex• ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Salvo a Marfnha boliviana.

O Sr. José Lins- ... queira interpretar mal as palavras do Ministro. Ele tem absoluta razão. Eu até acredito que V. Ex•, também, não é a favor nem dos agitadoreS
gratuitos, nem do terrorismo. De outro lado, quando V.
Ex' diz que a afirmação de que a Revolução está viva significa que as InStituições estão mortas, estâ errado. ~
exatamente o contrârio, nobre Senador. A Revolução foi
feita para preservar as instituições. Estas são: o çontrato
democrático, a forma de Sovemo, os Três Poderes, os direitos humanos, que, àquela êpoca, estavam_ postos em
perigo. Não há, pois, motivo para essa preocupoação
que V, Ex• aqui traz. O importante é que. realmente, as
Forças Armadas estejam aleJ;"tas, mas contra terroristas e
agitadores, e a favor das instituições democrâticas, como
diz, muito claramente, a mensagem do Ministro Walter
Pires.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador José Lins,
essa é que é a questão. Quem são os _agitadores? Quem
são os terroristas? Eu tenho aqui, sobre a tribuna, Sr.
Presidente, todas as Ordens do Dia editadas petas Ministros Militares desde o primeiro aniversário da Revolução, em 1965.
Se houvesse tempo- embora sabendo que seria uina
tarefa que esvaziaria ainda_mais o plenário - eu faria
questão de lê-Ias a todas, para demonstrar que se trata de
uma série repetitiva. E aqui se há de me perdoar o pleonasmo~ porque desde o famoso discurso pronunciado
pelo Deputado Biiac Pinto, grande homem público,
grande figura deste Pafs, jurista excelso, Ministro do Supremo Tribunal Federal, cultura lapidar das Minas Gerais; mas desde que o Deputado Bilac Pinto, em outubro
de 1963 -...:. (az 21 anos - denunciou qUe o Presidente
João Goulart es_tava armando os sindicatos brasileiros
para implantar uma república sindicalista neste Pais armas_até hoje não encontradas-, abrindo o preced~nte
para o golpe milltar, desfech~dO mese; dêpois, sobre as
instituições naciona:ís, ataildo a Nação brasileira a uma
armadilha na qual, até lWJ.q-1 a .Naêão se encontra; desde
aquela denúncia, Sr. Pr~utente, nunca rnaiS"SC'Çarou de
falar em comunistas, el}l agitadores e ettl bacici.rpeiros,.
neste País..
Em 1964, o Brasil tinha 70 milhões de habitantes; hoje
essa população está dobrada. E o~enhor Presidente da
República, no dia 30 de dezembro do áho Pa:ísàl:lo, disse
qu,e a mobilização popular, em detesa" das eretÇóes diret~s. é ,.um movimento de perturbação da ordem
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Veja, Sr. Presidente, o conceito em que o Presidente
Figueiredo tem a Naçã_Q brasUéíra; poi'que ê a NaÇâõ iri-·teira que eSt~ se mobilizânda, Não são_ mais 9s Partidos
de_ ÓpoSiçãO; â -sodedade brasllefra é quem está comandando a campanha pelo restabelecimento das eleições diret-ª-~- para Presidente da República. Os Partidos foram
postos à margem.
Pois bem, Sr. Presidente, segundo o Presidente João
Figueiredo, esta Nação inteira é composta de agitadores,
de subversivos e, quem sabe, de_ terroristas.
Ora, nós não podemos viver eternamente, ou pelo menos vitaliciamente, à mercê desses_ chavões surrados, porque não se encontra outro argumento para desacatar a
decisão, a vontade popular, senão apelar para a existência de comunistas. Os comunistas estão na Igreja, estão
no PMDB, no PDT, no PT, no PDS há comunistas, nos
sindicatos._ O Nordeste em peso, hoje constitu(do de 22
milhões de brasileiros entregues ao flagelo da seca, à incompetência, à incúria e- à insensibilidade dos desgovernantes deste País, a região nordestina inteira é composta
de agitadores ..
O Sr. José Lins -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR FÁBIO LUCENA- .-•. porque estão pedindo o
que comer, Sr. Presidente, isto os que já não morreram
de fome, lá no Nordeste de V. Ex• e do Senador José
LiriS:- -O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?

_ O' SR. FÁBIO LUCENA- ... onde existem três cate·

gorias de seres humanos: os que morrem de fome, os que
pedem para não morrer de fome, e o.s que sobrevivem,
famintas ou não.
'
Onde estão os comunistas? Onde estão os subversivos?
Segundo o General Frota, estavam no gabinete do Presidente Ernesto Geisel; segundo o Almirante Sílvio Heck,
imagine, Sr. Pres-idente, faz poucos minutos o Líder do
PDS citava daquela tribuna "um débil mental, louco de
um gênero só", e, conseqUentemente, absolutamente incapaz, nos termos-do Código Civil Brasileiro. E, agora, ê
o ex-Ministro Sílvio Heck quem vem alertar as Forças
Armadas para o perigo da agitação que tomou conta da
saciedade brasileira, para os perigos dos que querem retornar, dos que querem empolgar o Poder a qualquer
preço, esquecendo-se de que a anistia é um ato de majestade, Sr. Presidente, é um a(apeloqual o Poder, por seus
detentores, esquecem o passado, e jamais perdoam, e jamais se entregam ao ato d_e perdoar, porque anistia não é
perdão, anistia é esquecimento, ao invés, de hoje se zurze
o látego do perigo, se brande as cinzas numa clara alusão
ao Governador dQ-Estado do Rio de Janeiro, anist_iado,
como foi o Senador Hêlio Gqeiros que teve vilmente cassado o seu mandalp de Deputado Federal, e criminosamente suspensos sos seus direitos políticos por dez anos,
como anistiados foram mUhares de cidadãos brasileiros,
civis e militares, todos viliperidiãdos na sua dignidade
maior, na sua honra objetiva e subjetiv'a, porque levãdos
a um tribunal, dentro da escuridão, sem saberem que
acusação pesa va contra eles, e sem terem tfdo o poder de
exercer o direito de defesa. Mas não. Porque o Governador do Estado do Ria de Janeiro, que pertence a um ou~
tro Partido político,-porque ele é um provável candidato
a Presidente da República, na hipótese do restabelecimento das eleições diretas. Pronto Sr. Presidente, é o
Belzebu, é o satanás, é satã, é o demôitio que, nã:o tendo
sido aniquilado Política e ideologicam-ente, hã que invo-car contra ele preceito totalitário de que o~ adversário,
quando inimigo. deve ser exterminado fisicamente.
Sim, Sr. Presidente, apesar de as pesquisas de opinião
pública terem dado-o Governador do Estado do Rio de
Janeiro çomo o campeão da antipatia popular no seu
próprio Estado, persiste ele como um espectro, como
uma sombra que causa pesadelo aos governantes. E os
pesadelos, Sr. Presidente, só acometem a dois tipos .de
pessoas: àquelas que sofrem de nevropatia, ou àqueles
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que têm medo. Quem tem medo do Governador Leonel
Brizola, Sr. Presidente? V. Ex•, por acaso, um· homem
que desde a juventude acos~umou-se às paliçadas públicas e a investir·se em mandatos sagrados e oriundos da
urna popular? Terã dele medo o Congfesso Nacional?
Não, Sr. Presidente. Nem o General Figueiredo tem medo, porqUe o General Figueiredo declarou que não tem
medo de homem porque só tem medo de lobisomem. Isto, a Nação inteira ouviu, antes de Sua Excelência subir
às selas do Poder.
A realidade é outra, tem medo do povo, e numa hora
em que os próprios institutos de pesquisa apontam o
Vice-Presidente Aureliano Chaves como sendo o preferi~
do dos brasileiros na ocorrência de uma eleição direta
para -~residente da República. Só, Sr. Presidente, apesar
da admiração que tenho pelo ilustre Vice-Presidente, homem público dotado de todas as qualídades, méritos-·e
virtudes para governar este País, que eleição, que é a forma mais ieg(tima de consulta às populações, se deve fazer através das urnas, sob fiscalização da justiça eleitoral. E o registro triste, o triste registro que, com profunda pungência, com acentuada lancinãncia, qile faço nesta oportunidade. pela primeira vez, nestes 20 anos, o
Movimento de 1964 foi comemorado apenas nos quarteis. Que pena, Sr. Presidente, que lástima! As tropas, os
brasileiros da Marinha, do Exército e da Força Aérea sabem a razão de tudo isso? b o divórcio perigoso que os
governa-ntes conseguiram estabelecer entre as Forças Armadas e o povo brasileiro.
O Sr. José Llns-

v.~Ex•

me perm1te um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, esse divór·
cio, esse tapume não- pode prosseguir. Presto, neste mo·
menta, homenagem a meu irmão, expulso da Aeronáutica, oficial da Força Aérea, falecido há quatro anos. Não,
Sr. Presidente, esse divórcio não pode prosseguir. E assim, como têm sido pedidas ao Presidente da República,
dentro das prerrogativas constitucionais do exercfcio do
mandato popular, a alteração no colégio de Mini_stro_s,
eu peço ao Senhor Presidente da República, consciente
do ato que estou praticando, peço que Sua Excelência
promova uma reforma em seu Ministério, a firri de possi~
bilitar o reencontro do segmento civil da sociedade com 1
o segmento militar que dela estã dissociado. E esta dissociação não interessa aos interesses e ao futuro da nossa
Pátria.
Peço, Sr. Presidente, ao Presidente da República,
como medida de aprimoramento da unidade nacional,
unidade que deve ser mantida e que foi o sonho maior
dos fundadores da República, unidade sem a qual a Pâtria deixa de existir, unidade que é a razão, em si própria,
da existência da nação enquanto nação, peço ao Presid~rite João Figueiredo que substitua, no MiniStério do
Exército, o General Walter Pires.
O Sr. Jo!é Llns- V. Ex• permíte um apa-rte?

O SR. FÁBIO LUCENA.- O General Walter Pirisjâ
está com 70 anos de idade, hã 50 anoS ele serve -a sua Pâtria e ao seu País. Se o País fosse acumular sua riqueza
material em our0, por exemplo, toda a recompensa que
deve pelos se~:Viços que o General Walter Pires prestou à
Pátria brasilf:-ira; se o Pais quisesse escolher um tonel
para abastecer de ouro, a título de recompensa, aos patrióticos tTãbalhos do General Walter Pires à Nação brasileira, os rios da Amazônia, se despojados de suas águas, com o seu t;livegue erguido pra o céu, sem nenhuma intermediação líquida entre o fuRdo d_aquela bacia
imensa e a luz do sol, ele seco, completámente vazio, ainda seriaTnsuficiente, Sr. Presidente, para conter todo o
ouro que a Nação está devendo pelos relevantes serviços
que o General Walter Pires prestou à Nação brasileira.
O Sr. José Lins -

Permaeo-me, nobre Senador?

O SR. FÁBIO I:.l.JCEN~ - Sr ?residente, faltam
dois minutos .ruu:a..e.u 'COID'l)letar o meu pronunciamento,
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receba V.

Ex~.

antes de me advertir, esta demonstração

de acatamento a uma presumtvel advertência.

Ouço V. Ex•, nobre Senador José Lins, solicitando-lhe
a Jhaneza_de atentar para o vermelho da hora.

O Sr. José Lins -

Serei breve. Creio que o Presi-

dente da República vai atender ao "co_m_ovente" pedido
1e V. Ex~ Esta é a impressão que causa a convicção com
~ue V. Ex• acusa as Forças Armadas de se afastarem do
;~ovo, elas que vêm do próp-i'io povo, elas que jâ se recobem- agora que tudo normaliza- aos quartéis, mas é
~xato neste momento que V, Ex•, contraditor~amen_te, reclama a sua presença nas ruas pãra comemorar a Revo-

hção. Como vê V. Ex' milita em muitas contradições. V.
Ex~ disse que o povo elegeu um débil mental. Em outras
~a lavras,

que as eleições diretas elegeram um débil men-

taL Não considero o Ex-Presidente Jâniá Quadros um
débil mental, mas sei que, levado pelo povo, ele levou a
\façã-o-brasileira a uma das maiores crises pela qual ainda hoje pagamos em moirientosos comícios ele foi erideusado até ser eleito. Foram comicios como os de hoje.
Aliás, V. Ex• disse urna verdade muito sêria - que esses
movimentos já não estãO seiido mais controlado~ pelos
partidos. Estou de pleno acordo, não estão sendo controlados e digo mais: --pelo que sei, nesses comícios, alguns agitadores, que V. Ex• pode _identificar nas bandeiras impressas nas páginas coloridas dos jornais, os grandes lideres moderados do partido de V. Ex•.,.
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu me lembro debandeiras. Apenas para conduzir o díálogo ...
O Sr. José Lins -

... foram vaiados exaustivamen-

te. Como V. Ex• explica isso? Realmente, o partido de V
Ex• não controla coisa nenhuma.
O SR. FÁBIO LUCENA- .. eu me lembro de faíxa-s
e bandeiras ..

O Sr. José Lins - Se, portanto, a tranqUilidade da
Nação tivesse que ficar sUjeita à ·afientação e prestigio
das lideranças atuais do partido de V. Ex•, eu temeria
muito. Esses líderes têm sido vaiados por minorias que
deles se servem. O que me ãdmira é como o próprio
PMDB não percebe o engodo em que vem ingenuament~
caindo.
O SR. FÁBIO LUCENA vaia quem vai :a corTifCíO.

O Sr. Alfredo Campos

Nobre Senador, só leva

~Permite V

cias. Esses dudos oficiais eu os tenho da própria Secretaria de Segurança. Quanto a dizer que os moderados do
nosso Purtido estão levando vaias nos comícios, nós não
temos medo de vaias, nós não queremos controlar o pOvo, quem controla o povo são os ditadores, nós estamos
querendo simPlesmente auscultar o povo, dialogar com
ele, conversar com ele. Volto a dizer: em todos os comícios que nós fizemos e que estarrios fazendo em Minas
Gerais- amanhã mesmo, estaremos fazendo na visinha
cidade de Unaí- não existe nenhum problema. E vaia,
como V~Ex• acabou de afirmar, só não recebe quem não
ê eleito diretamente, quem não vai para ·a praça discutir
com o povo, quem não quer ir a comícios.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente. Concluo,
reportando-me ainda às palavras do eminente Senador
pelo Cearã.
O que faz mal, nobre Senador Alfredo Campos, ao
Governo; qll:e t~m muita~ facetas__defensáveis, que tem
muitos ârlglüOS positiVos, o que faZ mal, muito mais mal
do que prováveis agitaÇões, são defesas inConsistentes
com o mero objetivo d~ agradar, de entoar ditirambos,
Cãnfd fim de parecer simPático e agradável àqueles que
detêm o poder.
O meu pronunciamento, muito ao contráriO d8. equivocada conclusão do Senador pelo Ceará, é uma defesa
das forças Armadas. E aí está a Marinha, a briosa Mariilha,Uplaudindo o MinistrO Maximiano da Fonseca, depois de demitido. (0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Concluo, Sr. Presidente;
O que não pode mais é as corporações militares continuarem como vítimas de grupos, tal qual a Marinha foi
vítima do Ministro Delfim Netto, que usurpou do co-nlaiJdo da Armada o controle da famosa Caixa 2 da Marinha de Guerra do Brasil, da qual depende todo o equipamento da Armada brasileira.
Isso Ç que não pode continuar, Sr. Presidente. E, na
medida em que os militares que vão disputar pelo voto
direto e secreto a Presidência do Clube Militar, no dia I 6
de maio de 1984, na medída em que os militares se juntarem com os seus irrriãos civis, nünc;a mais grupo alium
conseguirá vergar sob o guante da força, da opressão e
da ditadura, os civis e os militares patriotas deste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
FÁBIO LUCENA EM SEU DISCURSO:
Ex• um aparte?
"Heck opõe-se ao revanchismo

O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, com a sua
tolerância.
Assim que, rapidamente, fizer algumas considf:raÇões
ao aparte do Senador José Lins, darei, com prazer, o
aparte a V. Er..t_.
Só quem não vai a co_mfciàs ê qúe não leva vaias. O
General Golbery, por exemplo, nunca foi vaiaâo ..

O Sr. José Lins- V. Ex• vai tentar justificar esse
fato? As vaias, oS -vexairii!s, a que foram submetidos os
grandes líderes moderados do PMD_B?
O SR. PRESIDENTE (Lomant9 Júnior)- Comunico ao nobre orador que o seu tempo jâ está esgotado.
O SR. FÁBIO LUCENA --Vou _c;_QIJ.clujr, Sr. Presidente, pedindo permissão a v. Ex~ apenas para ouvir o
aparte do nobre Senador Alfri::do Campos~
O Sr. Alfredo Campos - Senador Fábi_o Lucena, gostaria de inserir um rápido aparte no seu discurso
desta tarde, simplesmente para lhe dizet e reafirmar- a
esta Casa, que o dia do grande comício do PMDB e dos
demais partidos de Oposição prO-di retas, em Belo Horizonte, minha Capital - e eu tenho esses dados comigo
foi o dia em que a polícTa local teve menos ocorrên-

Rio- O Ministro da Marinha do GoV-erilo Jânio Quadros, almirante Silvio Heck, que em !961 se
opôs à posse do então vice-Presidente da República,
João Goulart, divulgou ontem um manifesto "Aos brasileiros" - em que denuncia "fatos que
nos levam a acreditar na existência de uma ação
política coordenada e que visa ao revanchismo contra as Forcas Armadas e a restaurar a situação repelida pelo povo brasileiro há 18 anos":
Segundo o documento, '"o processo revolucionário", qUe "ainda está por se cãrDpletar", está sendo "perturbado neste momento pela ação de grupos
radicais marxistas que tentam apropriar-se da abertura concedida pelas Forças Armadas e administrada pelo Presidente da República para atingir seus
objctivos poHticos totalitârios":
Depois de lembrar ''declarações de polítíco oposicionista guindado a uma posição de comando no
seu partido[ __ d~_ que o obje_tivo das oposições é
confron~ar~se como regime re_v:91_uc_ionário estabelecidO-erri 1964", diz o Almirante que "essa ameaça se
torna c;oncreta quando verificamos -o alto nível de
infiltração marxista em setores Vitais da sociedade".
Em seguida, Sílvio Heck afirma que "a anistia
generosamente concedida pelo Governo não foi en-
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tendida como um ato de pacificação nacional pelos
grupos ideológicos radicais", que- de acordo com
o manifesto- "compreendem a anistia e o processo
de normalização como um meio do qual devem se
utilizar para derrogar o Movimento de 1964 e
apropriai'-se então do poder".
Referindo-se, sem citar nominalmente, ao filme
"Pra Frente Brasif', premiado no Festival de Gramado, o Almirante qualifica-o de "uma autêntica
agressão às Forças Armadas e provocação aos órgãos de informações e segurança", pos --exPlica·a obrif•'calunia, fnjuria e difama os militares e enaltece a_s _virtudes pessoais e polfticas dos guerrilheiros".
Para "corroborar" suas "preocopações", Silvio
Heck aponta "a intensa difusão das idéias marxistas
e-da pornografia,poluindo a juventude brasíleira".
Denuncia também que os ..grupos ideológicos totalitários e os revanchistas derrotados em 1964 utilizam, para fins políticos, as tensões sociais natUralmente decorrentes de uma situação econômica airi=da desfavorável", e tiram proveito ainda "de nossa
política externa, que contempla com relações preferenciais países dominados pelo totalitarismo marxista".
Após colocar suas preocupações, o ex-Ministro
assinala que "o processo revolucionário brasileiro
está viVO-e não deverá ser detido apesar de todas as
dificuldades e das tentativas de confrontação"."
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador João Lobo,

O SR. JOÃO LOBO PRONUNCIA DISCURSO
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO .QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.

- O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RI. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores, o
princípio da isonomia legal, inserido sempre nas Constituições Brasileiras, passou a traduzir-~e. também~ a partir da Carta de 1934, na isonomia laboral, que ordena
para o mesmo trabalho igual salário.
Se_ esse preceito é obedecido pela iniciativa privada,
sob pena de corretivo judicial, mediante reclamação trabalhista, não se compreende que o Poder Público, seja a
União, o Estado ou o Município, se elidam ao seu. c_umprimento, ofendendo a justiça distributiva.
No plano federal, ê isso o que está o_c_orrendo com os
vencimentos dos Procuradores, recebendo segundo padrão miis alto os ProcuradoreS da República, inferiorizados os Procuradores do Trabalho e da Justiça Militar,
além dos Procuradores das Autarquias.
A função é a mesma, exigindo a mesma qualificação
juridica, igual horário, mesmo desempenho.
Até bem pouco, os Procuradores Militares eram mais
assoberbados de serviço do que os Procuradores da República, enquanto os Procuradores do Trabalho, servindo a uma Justiça sobrecarregada de processos, desde as
Juntas de Conciliação e Julgamento até os Tribunais Regionais e o Tribunal Superior do Trabalho, não têm condições para enfrentar outras alívidades, como o magistério e eventual asses&oriajurídica de empresas privadas.
Essa situação tem originado insistentes reclamações e
iniciativas sem qualquer êxito iunto às autoridades do
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Executivo, às quais incUmbem as iniciativã.S de propo~
sições que resultem no aumento de despesas ou ganhem
conteúdo finãnceiro.
Não podem as duas Casas do COngresso Nacional
proceder _essa equiparação, tão justa quanto riecessária,
restando~nos, apenas, renovar apelos ao Executivo, no
sentido de que nos encaminhe proposição a respeito, fazendo justiça aos Procuradores da Justiç~ Militar e da
Justiça do Trabalho.
Evidentemente, essa equiparação poderia defluir de
texto legal expresso, que regulamentasse a regra geral da
isonomia, que declara todos iguais perante a lei, _como
assegura o mesmo salário para igual função.
_
Parece-nos que o Executivo não deve esperar maior
explicitação do texto constitucional, nem legislação ordinária expressa; para exercitar esse ato de justiça distributiva, nivelando os vencimentos de classes que se equivalem, pelo seu desempenho, pelo seu nlvel cultural e pela
indispensabilidade dos serviços que pre..<>tam à Nação.
Era o que tlnhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
beml)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Sr. Senador Raimundo Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS - AM. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Faz poucos dias, desta mesma tribuna, dirigi veemente
apelo ao Sr. Ministro Delfim Netto, em nome dos heveicultores amazonenses, no sentido de que S. Ex•, entendendo as peculiaridades da minha região,liberasse com a
maior urgência possível, os recursos destinados ao financiamento da produção de borracha, sob pena de, como
afirmei enfatícamente, acontecer um colapso económico
de conseqUências imprevisíveiS.
Pois agora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, venho de
tomar conhecimento, através de notícia divulgada pelo
jornal O Estado de- S. Paulo, que o BIRD está proporcionando recursos destinados ao fmanciamento da produção de borracha no Centro-Sul, configurando, mais
uma vez, uma discriminação injustificável à Amazônia e
seus produtos nativos, tudo isso, enquanto o PROBO R
está com seus programas de financiamento suSpensos
desde julho de 1983, o que ocasionoU reflexos negativos
naquele ano e estâ deix-ando 84 se_m nenhuma me_ta, sem
nenhuma perspectiva.
t inadmissível, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o
BlRD financie diretamente a produção de 5QOOO hectares de borracha, em regiões possuidoras de grande rentabilidade em ou_t_r_as culturas, enquanto a Amazônia, o
grande habitat natural da hevea brulllensls, continua de
pires à' mão, esmo! ando recursos, batendo humildemente
à porta de Ministérios e de órgãos federais, tudo para ter
condições de continuar produzindo uma riqueza de que
o Brasil tanto carece, como ajuda fundamental aos processos de estabilização- ·da sua estrutura sócioeconómica.
Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a razão da minha
estranheza e, por que não dizer, da minha revolta, diante
de comportamento tão discriminatório e tão absurdo, a
causar os mais sérios prejUízos à Amazônia, particularmente, e ao próprio País, de um modo geral.
Por isso, renovo· o apelo que fiz ao Sr·. Ministro Delfim
Netto, objetivando a liberação imediata dos recursos
destinados à produção de borracha na Amazônia que
não pode, de modo algum, c_óntinuàr à mercê de ConVeniências espúrias, aleatórias e altamente prejUdiciais aos
interesses· mais justos e mais legítimos do seu povo", valendo ressaltado, na oportunidade que, ou cuidamos nós
inesmos desses interesses, que não devem permanecer
postergados, ou então, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
forças alienígenas aCabarão por faZê-lo, e então, quando
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quisermos tomar alguma providência, certamen-te jâ serátarde demais.
Era o que tinha a dizer. (Muito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON (PDS- ES. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pela importância de que se reveste, trago ao conhecimento do Senado o manifesto que a Câmara Brasileira
da Indústria da Construção acaba de lançar à Nação,
so~ o tJtilo "Conclamaçào ao Cori:lprciiriisso".

"CONCLAMAÇÃO AO COMPROMISSO
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção
congrega os Sindicatos e as Associações que represilrltaiTi iL:S empresas de engenhaTía e ConStruçãO de
todo o País, segmento que é o maior gerador de emprego do _setor industrial. Seu produto .- habitações, estradas, escolas, hOspitais, saneamento etc.
- é essencial à melhoria da qualidade de vida da
p·opulação.
A Câmara, reunida em Brasflia, para o seu 40"'
Encontro, concluiu qu_e a soluÇão mais ampla de
seus problemas setoriais, já ·sobejamente conhecidos, depende da superação da crise económica por
que atravessa a Nação.
1:: preciso ressaltar que os diversOs segmentos da
sociedade são também representados pelas entidades de_ classe que, se não tem por objetivo precípuo a
adio político-partidária, representam contudo parcelas de opinião que precisam ser levadas em conta
pelos políticos que têm por dever -interpretar fielmente os pontos de vista da sociedade.
Desta forma a Câmara quer, neste momento de
extrema gravidade polftica e institucional, quando
se corre o risco de um irremediável rompimento entre o Governo e_ a Nação, lembrar aos agentes políticos .do Poder Executivo e Poder Legislativo a grande responsabilidade que recai sobre seus ombros, no
sentido de dar ao problema sucessório uma solução
que atenda aos manifestos anseios da Nação.
Estes reclamos foram entendidos pelo Presidente
Figueiredo, que Os expressou em -seu pronunciamen~
to à Nação, de 31 de março último, quando acenou
com a "solução de compromisso" para o problema
sucess.ório.
Na a tua I crise não há que se- Cogitar de vencedores ou vencidos.
Só conseguiremos atingir os objeti vos almejados
por todos na medida em que o futuro goVerno venha a representar as aspirações da sociedade.
h inquestionável que as oposições ·representam
hoje parcela expressiva do povo brasíleiro. Assim, o
-TuturO governO terá que contar com o apoio da
grande rnaioria da população para que possa enfrentar as duras ta~efas necessárias à recomposição
política e econômica da Nação e, sobretudo, contar
com_a unidade naciona_l que respaldará uma digna
renegociação de nossa_ insuportável e injusta dívida
externa,
A Câmara confia que, com o apoio de todos e
submisSão dos interesses pessoais aos interesses
maiores da Nação, c_onseguiiemoS saii do impasse.
Brasília, 3 de abrH de 1984
Câmara: Brasileira da Indústriá da ConstrUção
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

~
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Não há
mais oradores inscritos.
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 Câm~~
ra_n'i' 23, de 1977 (n"' 996/75, na Casa de Origem), que al~
tera a redação do artigo 147 do Decreto-lei n"' 5.452, de
1"' de maio de 1943 (Consolidação das Leis do TrabalhO),
tendo
PARECERES, sob n•s 247 a 250, de 1980, e 215 a 217,
de 1982, das Comissões:
- de Leglslaçio Social: 1'? pronunciamento- solicitando o exame preliminar da Comissão de CorlStltUíÇãb
e Justiça, com voto em separaçlo do Senador Raimundo
Parente; 2"' pronunciamento - favorável, com emenda
que apresenta de n'i' l - CLS; 3'1 pronunciamento- favorável à Emenda de Plenârio;
- de Constituiçio e Justiça: 1"' pronunciamento- pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto; 29 pronunciamento - pela constitucionalidade e juridicidade da
Emenda de Plenário; e
- de Finanças: 1"' p_ronunclamento - favorável ao
Projeto e à Emenda da Comissão de Legislação_Social: 29
pronunciamento - favorável à Emenda de Plenário.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 67, de 1977 (n"' 1.885/76, na Casa d6 Origem), que
exige a insCrição do CPF e do RG dos devedores, nos
títUlos de crédito que especifica e dá outras providências,
tCrido
PARECERES, sob n'i's 590 a 592, de 1982, das Comissões:
- de Constitulçio e Justiça, favorável, com Emenda
que ·apresenta de n~' l-CCJ;
_ - de Economia, contrário; e
-de Finanças, contrârio.
3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões e recomendaç_ões do
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito institUí~
da pela Resolução n"' 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n"'s 1.090 a L092, de 1983, das Comissões:
-de Constitulçio e Justiça: 19 pronunciamento- pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 2"'
pronunciamento- pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorâvel, nos termos do subs~
titutivo que ofereCe.
4

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
2, de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que· altera o
Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Seção de Protocolo Administrativo em Serviço
de Protocolo Administrativo e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n"'s 44 e 45, de 1984, das Comissões:
....;. de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
ju ridicidade; e
- de Finanças, favorável.
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Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'i'
4, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
ex> mo conclusão de seu Parecer n~' 40, de 1984), que auto~
riza o GoVerno do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 7.030.729.394,40 (sete b-ífhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro
cruzeitos e quarenta centavos), o montante de sua divida
consolidada, tendo
PARECERES, sob -o n~' 41, de 1984, da ComiSsão
-de Con!itltuiçio e Justiça, pela constitucionaJidade e
juridicidade.

6
Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão especial, composta de 7 (sC>te) membros, para, no prazo de 90 (noVenta) diaS, examinar e avatiar denúncias Publicadas na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero,- tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenáiio, da Comissão de Constituição e Justiça, favOr-ável

7
Votação, em turno único, dO Requerimento n9 6~ de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves ?assarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência-Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise econômica e
financeira da Previdência e Assístênda Social. ~-~-

8
Votação, em turno úri"íco, do Requerimento n9 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice MichileS, solicitando, nos termos dos arts. 15, c, 76 e 77, -do Regimento lnterno, a criação de uma Comissão Especial Mista. com:
posta de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua política, exaininando ainda os motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia:)

9
Votação, em primeiro turno, do Pro]efõ de Lei do Senado n9 16, de 198.2, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n~>s 817 e 818, de 19&3, das ComiSsões:_
-de Constituiçio e Justiça, pela coostítucion-ãlidadee
juridicidade; e
- de Economia, favorável.
10
Votação, em primeifo turn-O (apreciação preliminar daconstitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Internõ); di:.l Projeto de ter dO"SC:mldO-n~28õ, dc!I98b,
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 todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n9 634, de 1983, da ComlssãÕ
- de Consdtuiçio e Jlll!ltlça, pela inconstltucionalida-

11
Votação, em primeiro turno (aprec"iação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado nQ 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, niediante subsídio, nas con- ~ições que esp-ec~ftca, tendo
PARECER, sob n9 710, de 1983, da Corrlissão
- de Consdtulçio e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã encerrada a sessão.

( L~vanta-se a sessão às 18 horas e I5 minutos.)
DISCURSO- PRONUNCIADO PELO SR. ALMIR PINTO NA SESSÀO DE 2-4-84 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. _A.LMIR PINTO (PDS _:CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Volto, hoje, para abordar mais uma vez assunto, como
de costume, relacionado com o Nordeste e, principalmente, com o meu Ceará.
Há poucos dias, nesta Casa, o nobre Senador Helvídio
Nunes fazia a menção a uma preCiPítação- Por parte -do
Ministério do Interior, alravés da SUDENE, na desativação dos homens que trabalham nos bolsões das secas.
Há pouco afkmiVa-me S. Ex~ que no EstadO do- Piàuí
praticamente essa desmobilização jâ ocorreu. Na verdade: pode ser que o Estado do Piauí teiiha tido mais sorte
do que o Estado do Ceará com relação às chuvas, porque
começou a chover muito antes do que no resto do Nordeste. No Ceará, podemos dizer que praticamente veio a
chover no mês de março, a partir do Dia de São José,
que é a ultima esperança do nordestino, do cearense. e
continuam a cair chuvas boas. no ~st~do..f~1as,_ quero advertir que não ,se_ poderá, em absoluto, pensar em desativar esSas frentes no momento. Em -198t _-recordO-me
perfeitamente-:- foi um dos anos deste ciclo de seca, tido
como um ano de pique como o de 1983; choveu no Ceará
no mês de março 21 dias. Eram-chuvas torrenciais, e todos os açudes sangraram: o Orós, o Banabuiú e Araras.
E o que aconteceu? As chuvas pararam e toda a lavoura,
praticamente, ficou perdida. Como diz o CTA, e- eu não
·me canso de repetir nesta Casa, a secã não é só -falta de
chuva, não. Pode chover, e até copiosamente; o perigo
está na mã distribuição das chuvas. Podem ocorrer precipitações, digamos no mês de março; o agricultor faz o
plantio, e quando está para germinar, se faltar água,
perde-se tudo.
Sr. Presidente, leio com muita freqüência os jornais de
minha terra, que _trazem noticias sobre o inverno no
Nordeste, principalmente lã no Ceará. Infelizmente, o
meu Estado deu um exemplo muito triste de desonestidade nesta questão de inscrições nas frentes de emergência.
O jornal O Povo publica que a Secretaria da Agricultura,
através do seu tiiular, passou um pente fino nessas frentes de serviço, e teve que dispensar nada menos de 30.410
pessoas. Agora, atentem bem para is te fato: quem era essas pessoas? Come_rci~n-tes, estudantes, negociantes, trat()ris_tas,_ pesso?_S )e_m_ ~-q Ltin!'J()~d<I~- ~- at_é_ médi9s_ e _graQ_des proprietários.
O jornal O Pot"o fez muito bem em tornar pública esta
safadeza que acontecia e que não mais ocorre, potquevigilante foí O SeCretário de Agricultura do Estado do Ceará. &tá aqui o editoriãl do jornal O Povo,_ sobre "DesativaÇão Precipitada". Sobre este assunto eu queria me referir a assuntos d_ehatidos na última reunião da SU~E-
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Senador, ao que me conste. Sei que s.empre a Comissão
de Assuntos _Regionais designa um Senador para comparecer à reunião mensal do Conselho Deliberativo da SUDENE, o mesmo acontecendo com a Cârilaiã dos Depu~
tactos.
_ Eu mesmo já estive representando esta Casa, em duas
ou- três reuniões, com Deputados Federais. Apesar de
não ser permitido aos Parlamentares convidados participarem dos debates, a liberalidade do Ministro Mário
Andreazza; quando presente à reunião, ou do próprio
Presidente Salmito, permite que os Parlamentares exponham seus pontos de vista. Isso, por duas ou três vezes,
tive a oportunidade de fazê-lo. Mas, na última reunião, o
Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Firmo de
Castro, abordou pontos interessarites. Falando não só
por ele, mas pelos demais Estados e até pela CONTAG,
a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Firmo de Castro destacou: "A paralisação da emergência, a curto prazo, causaria graves e desastrosas conseqUências. E acrescent_C?~: fatos e razões inequívocas desaconselham a desativação imediata do programa, até
mesmo num futuro próximo, antes que seja assegurada
às popula-ções soft-idas as necessárias condições de subsistência, evitando-se, dessa forma, manobras para saqueS e agitações.'~- .
Ponto importante este que foi abordado pelo Secretário Firmo de Castro, na última reunião da SUDENE.
Na verdade, as chuvas não trazem de imediato o milho e
o "reijào para se colocar nas panelas vazias, não. Há o ciclo de d6i's o-u três meses - o feijão ligeiro dá em quarenta dias, e o milho e o arroz demoram mais. Acho que
se deveria manter um pouco mais as frentes de serviço,
porcjlle eu cOnheço o povo da minha região, o povo do
Ceará; o homem pobre do Nordeste. Não precisa o Governo desativar; no ~omento _em que o in_verno se firmar, talvez somente o viandejo permaneÇa nas frentes de
serviçO. Os nativos, os cearenses, os paraibanos, os nordestinos enfim, esses, quando o inverno está firmado,
abandonam as frentes de serviço e vão para as terras dos
seus antigos patrões, vão trabalhar de meias ou arrendar
um pedaço de_chão para fazer o plantio e ter certa a sua
colheita para a subsistência. Sou testemunha disso; nem
precisa o Governo se preocupar em desativar as frentes,
porque aqueles que querem trabathar, aqueles que na
verdade pensam em fazer alguma coisa para a sua sobrevivência, abandonam agudas frentes de serviço e vão em
busca de terras, ora alugudas, ora arrendadas, ora de
meia, seja como for, paru fazer o seu próprio plantio e
ter algo_ não (>Q_ para a subsistência mas também para
veoder_e apurar algum dinheiro.
Esse, Sr. Presidente, foi um dos itens abordados pelo
SecretÚio FTrmo de Castro na SUDENE.
O Sr. JOSé -Lins -

Permite V, Ex• um aparte?

O SR. ALMIR PINTO José Lins.

Pois não, nobre Senador

O Sr. José Lins- V. Ex~ tem toda a razão. Desativar
essas frentes de serviço antes que os alistados tenham
condiçõ_es de voltar ao trabalho normal, que tinham antes da seca, é um absurdo. O ideal é que aconteça o que
vinha acontecendo sempre, em outras secas: desativar o
pessoal somente nas áreas onde as chuvas já permitam
que a oferta de trabalho agrícola, esteja se recuperando
com as chuvas. Assim mesmo, que eles sejam dispensados, porêm com a parcela de salário pago adiantadamente. Paga-se a cada um deles mais de ! 5 dias ou um mês
depois de desalistados, no pressuposto de que, certamente, demorarão a encontrar algum trabalho para se integrareM na própria economia da região. Esta, a sistemática que deve_ ser seguida. Há, também, um problema que
V_ Ex' reconhece, e que é muito sério: desde que chova, é
necessário que essa mão-de-obra seja realmente devolvida à agricultura, senão vamos ter outra difiCUldade- a
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O SR. ALMIR PINTO- Tenho uma pergunta. Talvez nem

preci~em

ser desativados porque aqueles que

têm para onde ir voltarão ao seu trUbalhu. Ser desativado para trabalhar onde?
O Sr. José Lins- Claro. Somente onde houver chuva.
Normalmente, o Governo ao desativar, fornece sementes. Cllda um s_a.i com certa.quantidade de semente para
plantar um trato de terra. Ademais é comum que ó Governo garanta algum tempo do vencimento, para a frente, para que esse homem não venha a sofrer-necessidade,
mesmo no período de adaptação. Tenho certeza de que
esta será a ordem dada à SUDENE- não podem desativar frentes de serviço em regiões onde a população não
possa voltar a se integrar no trabalho agrícola.
O SR. ALMIR PINTO -Agradeço o aparte de V.

Ex•
O motivo de meu pronunciamento foi exatame-nte esse
editoríal do jornal O Povo: "Desativação Precipitada".
Então, apressei~mc em fazer esta fala; e, ainda irei comentar alguns itens das declarações do Secretário da Fazenda do Ceará Firmo de Castro, que "lembrou que o
programa de secas tem como objctivo principal oferecer
ocupação produtl-Vã'' - foi o que V. Ex• praticamente
acabou de dizer- "e constituir fonte alternativa de r_en- _
da para o homem do interior -.-A lavoura e a pecuária". São ·as duas fontes de_riquezas.
O Sr. Helvídio Nunes- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALMIR PINTO -Concedo o aparte ao nobre
Senador Helvfdio Nunes. Com muito prazer.
O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador Almü Pinto,
V. Ex' já focalizou dois ass.untos n~ta parte inicial do
seu discurso; O prinieirO Ponto-é o relativo à admíSsão
de pessoas que normalmente não deveriam ter sido re~
crutadas ou aceitas nas folhas de pagamento da Emer~
gência. No que diz respeito aos comerciantes estabeleci~
dos, aos tratoristas, aos médios produtores, aceito as res~
trições que são feifãs por V. Ex•, inclusive pelo O Povo,
jornal cearense. No que se relaciona com os estudantes,
nào, Conheço inórileros estudantes que freqUentam os
colégios à noite e s6tet-ão_cond1ções de freqUentá~loS se
perceberem pelo menos a migalha, que o Governo lhes
proporciona, de IS mit e poucos cruzeiros durante .o m_ês.
No que diz respeito à segunda parte, a da desativação
das frentes, acredito que as coisas funcionam difert;;nte~
mente no Ceará e nos outros Estados daquilo que se verifica nO Piauf, porque-as fri:iltes no tneü Estaaõ foram desativadas a partir do dia 31, a p-artir de sábado último.
Em vez: dessa perspectiva, ou dessa segurança, ou dessa
certeza de que dá notícia o-Senador José Uns, de que os
que estão alistados nas frentes receberão um mês a mais,
ao contrário, os do Piauí estão recebendo c_om 15, 20
dias de atraso, e nunca se lhes deu_nada a_dia_nt_a.da.m_cmte.
Porq).le não se lhes deu até agora, não se lhes vai dar neste instante. Então, há dois pesos e duas medidas. Por que
isso? Por que esse tratamento diferenciado aos cearen~
ses? Ora, sei, e todos sabem, o Ministério do Interior sa~
be, a SUDENE também, que as condições de chuva va~
riam de Estado para Estado, e muita vez nas próprias regiões dos Estados. Há uma faixa no Piauf em que co~
meçou a chover de 20 dias para cá- ex atam ente a faixaque vai de São Raimundo Nonato a Pio IX, a faix.a lin~
deira da Bahia, de Pernambuco e do Ceará. Hã 20 d·ias
que vem chovendo fino, mas vem chovendo. Não se
pode negar isso. Seria um crime negá Mio. Então, porque
começou a chover hã 20 dias, da mesma maneira que as
chuvas começaram a cair no Ceará, conservam-se as
frentes do Ceará e desativam-se as do Piauf? Por que?!
Que tratamento é esse? Eram estas as observações que
gostaria de inserir no discurso de V. Ex.•
O SR. ALMJR PINTO- Respondo ao aparte de V.
Ex• em dois it~ns.
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Quando chegamos do r~so em março, já tínhamos
notícia de que numa grande área do Piauí havia chovido.
Não quero dizer em todo o Piauí.
O Sr. l{elvídio Nuries--_ E é vedade, Choveu há 20
dias.
O SR. ALMIR PINTO- E no Ceará não tinha ocor~
rido chuva nenhuma. No Piauí sempre chove primeiro
do que no Nordeste todo, tanto assim que, a grande esperança de chuva no Ceará é quando chove no Piauí.
Duas coisas tradicionais para a gente do Ceará, se chover no Piauí e no dia de São José, teremos bom inverno;
o mesmo acontecendo se chover a 19 de março, também
teremos bom inverno.
Pelo que pude assimilar do aparte do nobre Senador
José Lins, S. Ex~ falou que a frente vai ser desativada e
aqueles que a deixarem receberão um mês, para, quando
nada, ter o que comer durante aqueles 30 dias, enquanto
frutifica o plantio no sertão.
V. Ex• fez uma exceção ao estudante. Na verdade temos o estudante pobre.
O Sr. Helvídio NUnes-- ESta é uma -providênciii que o
Piauí inteiro desconhece. Ficou sabendo agora por meu
intermédio, através do aparte do nobre Senador José
Lins. Ainda hoje vou transmiti-la para lá: aqueles que fo~
rem dispensad-os no dia 31 ãlnda terão direito ao recebimento de um mês, exatamente o mês de abril, Isto é o
que queremos.
O SR. ALMIR PINTO- 1:: o que se pôde apreender
do aparte do nobre Senador José Lins.
0- Sr. José Lins -

Permite-me V, Ex' um aparte?

O S~. A:f.MIR PINTO -Concedo o aparte ao nobre
Senador José Lins_.
O Sr. José Lins- Senador Almir Pinto, eu entendi
que V. Ex.~ se referia ao fato de estar ocorrendo, no Ceará, o alistamento nas frentes de serviço de gente que não
precisa estar alistado. Essa é que é a vefdade. Eu não es~
tou me referindo a um contrato de médico, a um serviço
médico organizado para assistir ·ao flagelado. Isso é ou~
tra coisa, nobre Senàdor, V. Exf não está mé entendendo.
O SR. ALMIR PINTO- Não, V. Ex' está no raciocí- nio errado.
O Sr. José Lins- Eu estou querendo pôr as coisas
nos seus devidos lugares,
O SR. ALMIR PI~TO -

O jOrnal diz -o seguinte:

"A principal irregularidade consistia em que
muitas das pessoas alistadas não eram necessaria~
mente flageladas. Pelo contrário, sobressaiu, dentre
elas, comerciantes, estudantes, tratoristas, funcio~
nários públicos e, pasmem!(?) Médio e grandes pro~
prietãrios de terras." O Sr. José _Lins - Vê V. _Ex' que o problema é com~
pletamente diferente.
0 SR. ALMIR PINTO -

Pode ser que sim.

O Sr. José Lins - Acredito que V. Ex.' se referia ao
alistamento de pessoas que não preclsatn, pessoas que
dispõem de uma fonte de_ renda suficiente, quando as
frentes de serviço são instaladas para atender apenas aos
flagelados, àqueles que precisam de ajuda do Governo.
Quero dizer mais a V. Ex• que, às vezes, já temo atê dar,
aqui, uma opinião equilibrada. Parece-que devemos flcar
num extreffio- ou noutro, senão ficamos sujf:itos a crítiM
cas. Eu, porém, quero permanecer dentro do equilfbrio
que sempre venho mantendo. Disse, nobre Senador, que
o melhor é que a desmobilização siga a tradíção. Que a:s
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frentes de serviço sejam desmobilizadas na medida em
que as chuv:.1s _chegam e nunea nos lugares onde essas
chuvas ainda faltam, e desde que as chuvas cheguem caracterizando o inverno, para que o homem seja levado a
reintegrar-se no seu próprio contexto sócio~econômico.
Normalmente, o que o Governo tem feito ê, logo no in(M
cio _das c;Qy_vas, dispensá-los 3, 4 dias por semana. Alíás,
quanto a isso V. Ex~ sabe que há seis meses todos el~s
vêm sendo dispensados por períodos dessa natureza. É
ainda costume do Governo, mas não quero dar aqui a
minha palavra ao nobre Senador He!vídio Nunes de que
esteja sendo seguido no Ceará ou Piauí, na ocasião eni
que o homem é desmobilizado, ele recebe, em gera(, parte de sementes para plantar e ainda o Governo lhe garante o pagamento de mais alguns dias que tem variadQ entre uma semana, quinze dias e um mês. Isso é que é o
normal e assim é que deve ser feito. Se estão fazendo de
um modo no Ceará e diferentemente no Piauí, acho que
está errado, dev_e~se seguir a mesma norma. Parece-me
que essa é a melhor maneira de tratar o problema, já que
a desmobilização é exatamente para reintegrar o pessoal
no seu contcx..to sócio-econômico, sem passar necessida~
des.
O Sr. Helvidio Nunes- Permite V. Ex' um aparte?

O Si. Humberto Lucena- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALMIR PINTO --Ouvirei, primeiramente, o
aparte do nobre Senador_Helv[dio Nunes, quejâ no havia solicitado anteriormente. Em seguida, concederei o
aparte a V. Ex.•
O Sr. Helvídio Nunes- Nobre Senador, pedi, com
uma certa ve_emência o aparte, dando_a impressão de que
desejava atropelar o discurso de V. Ex•, temeroso de que,
em novo aparte, o Senador José Lins acabe com os 30
dias iniciais, que ampliou para 45 e que, agora no segun~
do aparte, reduziu para uma semana de adiantamento àM
qucles que freqüentam as frentes de serviço e por que,
por força da extincã_o, vão deixá~las. O Senador José
lins deixou bem claro que as frentes só poderão ser sus. pensas de acordo com as normas, com as determinações
da SUDENE, quando ficar perfeitamente caracterizado
o estado de inverno, e é exatamente isso que não ocorre
em larga faixa no Piauí.
O SR. ALMIR PINTO- Aliás, não foi caracterizado
inverno em nenhuma parte do Nordeste.
O Sr. Helvídio Nunes - Felizmente, a situação do
Piauí, de uma maneira geral, é boa, chove 90% do Piauí,
talvez em mais de 80%, a esta altura, as colheitas estejam
asseguradas. Mas, há uma faixa, exatamente a faiXa que
extrema com a Bahia, Pernambuco e o Ceax:á que não
tem chuva, porque as chuvas começaram mais ou menos
à época em que caíram também no Ceará. ~ exatamente
por isso que estou re_clamando. Dá-se um tratamento ao
Ceará e oferece-se um tratamento inteiramente diferente
ao Piauí. Outra cotsa;- é que mesmo nessas regiões em
que o inverno já está caracterizado no Piauí, as frentes
foram extintas, mas este mês, esses 45 dias, ou esta semana a que há pouco fez referência o Senador José lins, esses dias foram pagos no Piauí.
O SR. ALMIR PINTO- Eu agradeço o aparte de V.
Ex• e concedo o aparte ao nobre Senador Humberto Lu-

cena..
O Sr. Humberto Lucena - Há poucos dias, fiz um
pronunciamento, neste plenário, a respeito das chuvas
que vinham caindo na Paraíbu, onde, segundo as noticias_ de __ hoje, graças a Deus, co_ntinuam prometendo um
inverno regular, se bem que ainda ê cedo para a consoli·
dação das lavouras que começaram a ser plantadas. Naquela ocasião, fiz um apelo ao Sr. Ministro do Interior,
no Sentido de-que-S. Ex' mantivesse as frentes deemer-
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gência por mais um prazo de 90 dias, para ver se o lnver:·
no, realmente, se firmava em toda a Região Nordestina.
Agora, veja V. Ex', lendo um editorial de um jornal cea-

rense sob o titulo "Dcsativação Precipitada". Pelo que
perc_ebi, o ponto principardesse trabuJho jornalístico é a
denúncia de que haviam sido alistados indevidamente,
nas frentes de emergência do_ Ceará, cerca de 36 mil pessoas, nominando-as como estudantes, profissionais liberais, comerciantes, pequenos e grandes proprietários. A
coisa é tão séria que eu acho que, neste caso, a CPI qÚe
está em funcionamento no Senado, para apurar as _causas da pobreza absoluta do Nordeste deveria investigar
essa denúnCía, para qu-e-era não venha prosperar, em ou~
tras épocas. Por fim, falava eu, naquele dia, também,
sobre restrições ao crédito agrícola que ainda conti~
nuam, pelo menos no meu Estado, e sobre a falta de dis~
tribuiçào regular de sementes ao pequeno agricultor. Ao
trazer esta contribuição às palavras de V. Ex~ digO qu6
todos nós, nordestinos, estamos aqui unidos, acima de
qualquer contingência poHtico~partidâria, no intuito-de
fazer com que o Governo, realmente, dê assistência devida àquela Região. E aproveito a oportunidade, mais
uma vez, para reclamar- já que V. Ex~ lembrou que o
Senado e a Cãmara designam, inensalmente, represerÍ:
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tant'es para as reui1iões da SUDENE- qu~ aquele ór~
gão não nos tenha dado a devida consideração, enviando
aos parlumcntares nordestinos cópias do anteprojeto
sobre o Nordeste que está sendo debatido, internamente,
ali. Aliás, aproveito para cobrar, agora, do nobre Senador Virgílio Távora, o envio de uma cópia desse documento, pois até hoje não a recebi.
O SR. ALMIR PINTO-:--:- Agradeço a V. Ex• o aparte,
e quero dizer que, com relação ao Ceará, as sindicâncias
jâ foram feitas _e c_omprovadus, as irregularidades, tendo
por isto sido dispensadas 34 mil e 410 pessoas. Faltam os
demais Estudos verificarem nas inscrições das frentes dos
bolsões, tais irregularidades.
Na ve~dade, há representação do Senaqo e da Câmara
nà SUDENE, por designação exatamente das Comissões; aqui no Senado é a Comissão de Assuntos Regionais, cujo Presidente ê o nosso colega Senador Alberto
Silva, que sempre tem sido indicado, um parlamentar;
não sei se o fez para essa última reunião a que venho me
referindo.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ disse que foi feita
-Uffia sindicáncia no Cea~. Apuraram-se irregularidades,
dispensando-se 36 mil pessoas porquealistadas. Mas
quem foi apontado como responsável por essas ins-

Quarta-feira 4

0485

· crições? E q~-~m--foj punido'! Isto ê o que se precisa saber,
porque se trata de um crime praticado contra a Nação.
O SR. ALMIR PINTO -É verdade. Eu ia exatamente perguntar isso, mas V. Ex• antecipou-se um pouco. De
fato, não é só pôr para fora, é saber quem os pôs para
dentro das frentes de emergência. Certo.
Mus, Sr. Presidente, lamento profundamente o meu
tempo já estar esgotudo, porque o nobre Senador Humberto LUcena falou na questão de restrição de crédito e
de fulta de sementes. Eu estou sabendo, através do represemante do Ministério da Agricultura na SUDENE, do
encaminhamento de 4 bilhões de cruzeiros para fazer
face às necessidades do Nordeste. Parece-me que as sementes já estão chegando lã. E também foi discutido na
reunião da SUDENE o areamento do FINO R, que, se
não tiver a_gora qualquer modificação, mais tarde não
poderá tê-lu, uma vez que só poderá ser alterado até a
-aprovação do programa.
Ao encerrar, Sr. Presidente, embora desejasse ir mais à
frente, porque há ainda muitos itens interessantes que (oram defendidos na SUDENE pelo nobre Secretário da
Fa;:o:enda do Estado do Ceará, mas, como o meu tempo
está terminado, ficará par;l outra oportunidade. Muito
obrigado. (Muito bem!)
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SUMÁRIO
1- ATA DA '1.7• SESSÃO, EM 4 DE ABRIL DE
1984
!.I- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

l.l.1- Ollclo do Sr. I•..S..:retúto da Cimara dos
Deputados
-Referente à aprovação de matéria que menciona.

1.2.2- Leitura de projet01
- Projeto de Lei do Senado n~' 48/84, de autoria
do Sr. Senador Roberto Campos e outros Srs. Senadores, que dispõe sobre a Política Nacional de illformãtica, e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado n9 49/84, de autoria
do Sr. Senador NelsOn Carneiro, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de manutenção de conta-corrente
em nome das pessoas que percebem salário ou provento através de estabelecimento bancário oficial, e
dá outras providências.

J.l.3 - Ollclo
- N~' 599/84, do Sr. Presidente da Cânl3ra--dõS
Deputados, encaminhando, para promulgação, projeto de deereto legislativo do Congresso Nacional,
que homologa o ato do Conselho Monetã"rio Nãcional que autorizou a emissão de papel-moeda, em
1979, no valor global de CrS 37.734.500.000,00~- na
forma da legislação em vigor.·
1.2.4 - Comunicação da Prnldêacla
-Providências toinãdas pela Presidência referen·
tes ao ofício antedOáfierite lido.
1.2.5- Requerimentos
- N'i' 34/84, de aUtOrlã do Sr. Senador Albano
Franco, solicitando autorização do Senado para participar da comitiva oficial que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua viagem ao
Marrocos e à Espanha.

- N~> 35/84, de autoria do Sr. Senador Humberto
Lucena, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento do _ex-Deputado Mário Gomes. Aprovado,
após usar da palavra o Sr. Humberto Lucena, tendo
o Sr. Presidente se associado às homenagens prestadas.
1.2.6 - Apreciação de matérias
-Requerimentos n~>s 31 e 32/84, lidos em sessão
anterior, de aUtoria- dei Sr, Sinador Lciurival Baptista
e da Sr~ Senadora Eunice Michiles, em que solicitam
autorização do Senado para acompanharem o Senhor Presidente _da República em sua viagem ao
Marrocos e: à Espanha. Aprovados.

1.2.7- Comunicaçio da Presidência
~ besigl-lação dos Srs. membros da Comissão ES~

pecial Interna, criada através do Requerimento n~
15/84, destinada a estudar aspectos relacionados
com a agropecuária brasileira.
1.2.8- Discursos do Expediente

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- 20~> aniK
versá.,rio da Revolução de 31 de Março de 64.

SENADOR NELSON CARNEIRO, como Líder
-51' aniYefsário da administração da sr~ Léa Leal _à
frente da LBA.
SENADOR HENRIQ-UE SANTIÍ.LO- Apm'<l·
tame-nto radonal da bacia Araguaia-Tocantins para
a navegação :nuvial.
1.2.9- ComuniCJlções
--Da Sr~ Senadora Eunice Michiles e do Sr. Senador Lourival Baptista, que se ausentarão do País.
!.3-0RDEM DO DIA

- Projeto de Lei da Câmara 23/77 (n"' 996/75, na
Casa de ongeol), que altera a redação do artigo 147
do Deereto-lei n"' 5.452, de 1~> de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Aprovado nos ter-

mOS do substitutivo de pfeilário. À Comissã-O de Re-dação.
___ _
-Projeto de Lei da Câmara n"' 67 (77 (n9
l.885/76-;na Casa de origem);que exige a inscrição
do CPF e do RG dos devedo}"es, nos titulas de crédito que especifica, e dá outras providências. Aprovado
com emenda. À Comissão de Redação.
- Projeto de Resolução n<:o 127/82, que aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de InquéritO 1nstituída pela ResoK
lução n"' 69, de 1978. Votação adblda por falta de quoR
rum,_ após us-<irem da palavra os Srs. Milton Cabral e
Hélio Guelras.
- Projeto de Resolução nl' 2j84, que altera o Re-gulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a SeçãO de Protocolo Administrativo em Serviço de Protocolo Administrativo e dá outras providências. Votltção adiada por falta de qdorum.
-Projeto de Resolução n9 4/84, que autoriza o
Govirno do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 7.030.729.394,40 (sete bilhões trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua
dívida corisolidada. Votaçio adiada por falta_de qnoru~ Requerimento

n'i' 851/83, solicitando, nos ter·
mos dos arts. 75 a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criaÇão de- uma Comissão especial, composta de 7
(Sete)"lrieffibrOs, par~~ no prazo de 90 (noventa) dias,
exãminar e 8.Vaiiar denúncias publicadas na Imprensa
brasileira Sobre fraudeS nos fretes de distribuiç1ro-de
derivados de petróleo,_ bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n"' 6/84, solicitando nos termos
do inciso I do art. 4!8 do RegimentO Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Pas~
sarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
SoCial, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise econômica e fírianceira da Previdência e Assistência Social. Votação adiada por falta
de quonnn.
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- Requerimento no;~ 896/83, solicitando, nos termos 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
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resul~ados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando airida os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona .
Franca de Manaus. Votação adiada por falta de quo-

rum.
- Projeto_de Lei do Senado_ n"' 16 d!: 19_82,_de au~
toria do Senador LázarQ _Barboz:a, que dlspõe sobre
proibição de importar alho. Votaçio adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n'? 280/80, dete.rmi~
nando que a Ordem dos Advogados do Bmsit opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunais com juriSdição em todo território nã.cional.
Votaçio 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 proprietários de veícu_los de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsí~
dio, nas condições que especifica: Votaçio adiada por
falta de quorum.

1.4- APRECIAÇÃO DE MATÉRIA
Requerimento n'? 34/84, lido no expediente. Votação adiada por falta de quorum, após parecer da co~ misSãO competente.

1.5- COMUNICAÇÃO DAPRESIDENCIA
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e "30 minutos, Com Ordem do Dia
que designa.

1.6- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ALFREDO CAMPOS- Crftii:;!s a
tese defendida pelo .Sr. Paulo Maluf, a respeito da
privatização das empresas estatais e sobre o excesso _
de mordomia e facilidades que estariam se verificando em Brasília.
SENADOR BENEDITO FERREIRA, em expti·
cação pessoal - S~ntido da intervenção daQa por S,
Ex• ao discurso de seu ªntecessor na tribYQa.

.........• ~·. ··-· ~· .--·- .....••.

···················~···~·········
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00

Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

Tiragem: 2.200 exemplares

SENADOR HÉLIO GUEIROS, em questão de ordem - Inobservância do Regimento Interno no tocante à concessão da palavra a título de explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE- ··Respo"sta a questão de
ordem formulada.
SENADOR PEDRO SJMOM - Aspiração do
povo brasileiro em participar di reta mente da escolha
do próximo Presidente da República.

SE_NADOR BENEDITO FERREIRA-. por de.legação da Liderança do PDS - Observações a_o discurso de seu antecessor na tribuna.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Solidariedade
ao movimento grevista reivindicatório de professores
do Estado de Minas Gerais.
1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PROXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO
2- ATA DA 28•SESSÃO, EM4 DE ABRIL DE
1984
2.1 -ABERTURA
2.2 2.2.1 -

EXPEDIENTE
Requerimento

- N<:> 36/84, de urgêricia, para o Projero de Lei di
Câmara n'i' 36/84, que dispõe sobre a incorporação
aos proventos de aposentadoria das Gratificações de
Produtividade e de Nível Superior.
2.2.2 -

Apreciação de matéria

;___Requerimento n'? 34/84, lido na sessão ordinária de hoje, de autoria do Sr. Senador Albano
Franco. Aprovado.
2.2.3 - Comunicação
-Do Sr. Senador Albano Franco, que se ausentarã do País.

(quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Aprovado. À Comissão de Redação.
-Projeto de Resolução n<:> 2j84, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Seção de Protocolo Administrativa effi Serviço_de Pr<;>.tocolo Administrativo, e dã outras provi~
dência. -Ãprov8d0: À Coffiissão de Redação.
-Projeto de Resolução n~ 4/84, que autoriza o
Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cr$ 7.030.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dívda
consolidada:- AProVado. À Comissão de Redação

2.4- MATÉRIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n~" 36/84, em regime- de
urgêncía nos termos do reci.U~úimento n'? 36/84. Aprovado,-ap6s parece"res das comissões competentes, tendo- OcUPado- a- trib-una os Srs: Benedito Ferreira,
Aloysio Chaves e Humberto Lucena. À sanção.
Redação final do Projeto de Resolução n~" 85/82,
constante do primeiro primeiro item da Ordem do
Dia. Aprovada. nos termos do Requerimeto n<:> 37/84.
À promulgação.
Redação final do Projeto de Resolução n'? 2/84,
constante do segundo item da Ordem do Dia. Aprovada. nos termos do Requerimento n<:> 38/84. À promulgação.
Redação final do Projeto de R.~!.SO!uç_ão n~> 4/84,
constante_do terceiro ítem da Ordem do Dia. Aprovada, nos termos do Requerimento n'? 39/84. À promulgação,

2.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo ao
Sr. Ministro da Agricultura em favor de medidas que
possibilitem o pleno furtcl'onamemto dos laboratórios
criados na esfera governamental para controle dos
agro tóxicos.
SENADOR ÁLVARO DIAS - Defesa -das
eleições diretas para Presidente da República.

2.3 -ORDEM DO DIA
-_Projeto de Resolu_ç.ãQn<:> 85/82, que autoriza o
Go'-:erno de Goiâs a elevar eJ!l Cr$ 541.600.000,00

SENADOR FÁBIO LUCENA -Sugestões visando assegurar a produção de borracha do Estado do
Amazonas.
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SENADOR JA!SON BARRETO- Apelo ao Sr.
Ministro da Agricultura em defesa de_ um maior
apoio a pomicultura cât<irlnense.

3-DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SES- !'ÃO ANTERIOR
- Do Sr. Senador Virgílio Távora, proferido na
sessão de 3-4-84.

2.6 - DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

Ata da
2~

- Do Sr_, Senador Itamar Franco, proferido na
Sessão de 3-4-84.
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4 - MESA DIRETORA
5 --,-LIDERES E YICE-LIDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Sessão, em 4 de abril de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior,
Almir Pinto e Marcelo Miranda
PROJETO DE LEI DO SENADO No 48, DE 1984

Ãs 14 HORAS E30 MiNutos. XcHAM:sE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mário Mala - F~bio Lucel!a .Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Óabrlef Hermes - Hélio Gueiros - Alberto Silva -- Helvídio Nunes- Almir Pinto -_José Uns- Virgílio TávoraMartins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha - Milton Cabral- Luiz Cavalcante- Albano
Franco- Lourival Baptista- Lomanto Júnior- Luiz
Viana -JoSé Ignácio -Fefi-eira- Moacyr Dali a-Nelson Carneiro-.:_'ltaffiar FrancO- FCrnan·do HenfiQUe
Cardoso - severo Gomes- BCncdito Ferreira.:::.._ H_enrique Santillo - ROhCi-to Canipos . . .:. . José Fragelli ~
Marcelo Miranda- AffonsO Camargo- Álvaro Dias
- Jaison Barreto- Jorge Bornhauscn- Lcnoir Vargas
-Carlos Chiarem- Pêdro-STnion -·OctáviO Cifdoso.
-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A Hsta de
presença acusa O CO"mparecimentÕ de 40 s·rs. Senadoris:-Havendo númenro regimeÍltal, declaro aberti1 a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~>-Secretário procederá à leitura do Ex:pedientec
É !ido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
do Primeiro-SeCretário da Câmara dos D~putados

N~> 117/84, de 3_ do corrente, comunicando a aprovação do Substitutivo do Senado ao Projeto de Decreto
Legislativo n~> I, de i981 (n" 75/80, na Câmara dos Deputados), que homologa o ato do Conselho Monetário
Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, em
1979, no valor global de Cr$ 37.734.500.000,00 (triri:tll e
sete bilhões, setecentos e _trinta c quat.ro milhões c_ quinhentos mil cruzeiros), na forma da legislação em vigor.

Dispõe sobre a POlítica Nacional de Informática e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

CAPITULO I
Dos Objetivos da .Política
Nacional de Info~;mática

-Ãrt. "i-'i' A POritica--NaCiofml di In-formática (PNJ)
Visa-à ProVer· P~lís dos rf:cursõS de infOrmáticO. que cori. tribua'm para a~elerar o desenvolvimento da sociedade,
devendo, para tanto, entre outras_ prov!çlências, favorecer:
1- A capacitação tecnológica nacional, mediante a
absorção, adaptação e emulação de tecnologias existentes a c:·rf.lção de nOvas tecnologias.
11- A produção de equipamentos e seus componenlcs, serviços e "software" dentro do lerritório nacional.
_ III -A substituição de importações e a geração de exportações.
I.V- O uso dos recursos de informática ilo SUpOrte aO
ensino, à cultura e às atividades econômicas.
V- O atendimento adequado à demanda do mercado.
VI- A progressiva diminuição dos custos de processamento de dados.
VIl- A formação de pessoal técnico.
Parágrafo único. -Â PNI terá como objetivo o interesse do usuário final e apoiar-se-á fundamentalmente na
inicíativa privada.
Art. 2<? A área de informática, para fins da presente
lei. compreende:
1- Os equipamentos eletrônicos c seus componentes
("hardware"), para o tratamento, armuzenamento e vciculuçào de informação.
II- Os códigos e programas neles inseminados, para
que cumpram funções desigmldas ("software").
JII -.0..:, bancos de dados.

o-

e

CAPITULO II
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que vão ser lidos pelo Sr.
!~>-Secretário.

São lidos os seguintes

Das "tiiretrizes da Política de Informática.

Art. 3~> São livres e independem de regulamentaçãO
a pesquisa. a produção a comerciafízaçào interna, a ex..- portüçào e o uso dos bens e serviços relacionados com a
úrea de informática, cabendo exclusivamente ao empresári~ n escolha _dos projetas a executar e da tecnologia a

empregar, sendo-lhe outrossim gnrantido o direito de livre tlssociação.
§ i" Uma vez lançado no mercado um equipamento,
o seu fabricante ou o responsável pela sua comercialiZ.lÇ'J.o é obrigado a fornecer as especificações técnicas indjspens::íveis à determinaçàpo dos requisitos necessários
à conexão do equipamento com os de outros fabricantes.
S 2<? Obedecidos os requisitos técnicos, as empresas
ou {!rgUos_ de; qualquer natureza, que operem serviços
públicos de comunicações, não poderão recusar aos interessados, meios de simples transferência de dados.
§ 3~' O Poder Público não estenderá à info~mútica o
monopólio das empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam no setor das comunicações .
Art. 41' -o- ·ais posto no caput do mtigo anterior
estende-se ü fdrmaçt10 de bancos de dados e.ao comércio
das informações nelas contidas, bem como aos acordos
de ucesso a bancos de dados loc<.tlizados no País e no Exterior.
S i" Ressalvado o disposto no parúgrufo seguinte,
qualquer pessoa física ou jurídica terá direito de acesso
às informações sobre ela contidas em bancos de dados,
desde qu-e ia is inforinaCbes teilham sido comunicadaS ou
oferecidas a t~rçeíros e, também sob essa condição, o direito de corrigir erros factuais e de obter indcnizaçào do
rcsponsúvcl pelo banco, na forma da legislação comum,
pelas perdus e danos dirctamente decorrentes da comuniC.:Jção de informação errada.
§ 2~> -O Conselho lntcrministerial de Informática poderá regular o direito de acesso HOS bancos de dados, garantindo sua cficúcia e resguardando o legítimo intcres;e
de terceiros.
S J<? Fica garantido o direito à intimidade e vedados
o levantumento, o armazenamento e a comunicação de
dados referentes à religião, à raça, às convicções políticas
e à vida privada do cidadão.

§ 4<? No que se refere aos bancos de dados dos órgiios de segurança, o direito de acesso dependerfl de decisão do conselho dos Direitos da Pessoa Humana, baseada nos prindp"(os que o _regem (Lei n" 4.137, de 10 de setembro de i962 e legislaçUo posterior), provocuda por
petição fundamentada do interessudo, e após ouvido o
órgão de segurança responsável, pedido que será considerado deferido se, até 120 (cento e vinte) dias de sua
apresentação. sobre ele o Conselho não se pr-onunciar
-dehnitivameil"te. - -

§ 5~' _-Com u única exceção do disposto no parágrafo
anterior, os órgãos de segurança somente estão obrigados a revelar seus dados ãs autoridades a que estão subordinados.
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Art. 5~ t: vedada <J constituição de monopólios de
direito ou de f<lto ou, salvo nos casos expressos ncSLa lei,
<l o::riaçlio de situa.cõcs.cspecinis de mercado em_ favor de
qualquer empresa ou grupo de empresas, públio::as ou
privadas. quer dirctamente, quer por-inibíções a outras
empresas.
Parúgrafo úníco. O Conselho Interminis_terial de In~
form[lticn e o Conselho Administrativo de DefeSa Eco~
nômictl, a ques_erefcrca Lei n<:>4.137.de !Ode setembro
de 1962, colaborarlio nu repressão dos abusos de poder
econômico e de prútk:as de açambarcamento mono polis~
tico de mercado, na _área çle infocmútica, _e enviarão relatórios dessa sua atividade. semestralmente, às Comissões
de Economia do Senado Federal e da CâmarQdós trcputados.

CAPITULO III
Dos Produtos de Interesse
para a Segurança Nacional
Art. 6<:> Nos casos de produtos considerados de interesse para a segurança nacional, o Conselho fnterministt.-rial de lnformátic<.J (CIN) poderá exigir que às emprestrs que os fabriCaitl te11hum rnaioriu de capital \'Otante
nacionul. atendido_ o disposto no p;;1rágrafo único deste
artigo.
Parúgmfo único. As-pro"postus para reconhecirnento
da existência de interesse vinculado à segurança nacional. na fabricaÇàOQti" Comerciuliz<.Jção de produtos, e de
conseqüente restriçilo. terão que s:cr aprovadas, previamente, pelo plcnáiio -do Conselho d_e Segurança Nacional (CSN), com parecer do Ministro da Indústria e do
Comércio. e submetidas à decisão do C9ngress9 Nacio~
na!. sob a forma de projeto de lei autorizativa, no prazo
de 30 (trinta) dius <lpós '-l decisão do CSN.

CAPITULO IV
Da Primazia da Iniciativa Privada
A rt. 79 É vedado a entidades governamentais da administração dircta ou indireta concorrer com a iniciativa
privada nas atividadcs referidas no artigo 31' desta Lei,
devendo aquelas, que presentemente o fazem, serem desativadas ou licitadus à inidativu privlld'-l.
§ [9 Pun1 efeito do previsto neste artigo, não se considera concorrência p_ prestação de serv!ços Interna ou
fornecida à entidade da <J.dministr<.Jção pública, di reta ou
indireta, à qual esteja subordinud<.J a entidade prestadora
de tais serviços.
~ 21' Também não sC considera concorrente com a
iniciativa privada a ãlividade governamental de pesquisa, cujos resultados, entretanto, serão do dof!líni_9 público, salvo manifesto interesse da segurança naciOnal.

CAPITULO V
DoS Órgãos da Politica de Informática
Art. 8<? Caberó ao Conselho Interministerial de Informática. (CIN), como órgão normativo, eStabelecer a
política naciõnal de informática, na _conformidade das
diretrizes e limitações desta Lei. A não ser nos casos nesta Lei especificados, o CTN decidirá por maioria simples
e será a seguinte a sua composição:
I - O Ministro da Indústria e do Comércio, ccimo
Presidente.
11- O SCCI-etàrío-Geral do Ministério das Comunicações, como vice-presidente e substituto do Presid~nte.
JH- O Secretário-Geral da Secretaria de Planeja~
menta, S_EPL_AN.
IV- O Secretá-rio-Geral do Ministériõ da Fazenda ..
V- O Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, _BNDES.
VI -O Secretário-Executivo do Grupo Executivo Interministerial da lndústria de Componentes e Materiais,
GEICOM.
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VIl- O Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvitpcnto Científico e Tecnológico, CNPq.
VIII- Um reprc.<>,;ntante designado pelo Chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas.
.
IX- Um representante de cada uma. das seguintes entidudc...:,:
a) Associação Brasilein.l da lndústri<.J Elétricu e Eletrônica- ABINEE;
b) Associação das empresas de ServiÇos de Informática - ASSESPRO:
c) Sociedade dos usuários de Computadores Subsidiúrios - SUCESU.
~~- 1~ _S! Ministro d.:\ Indústria e do Comércio terá voto
de qualidade e de..;;ignará o SeCretário-ExecUtivO do conselho lnterministerial de Informática (CIN).
~ 2Y. O CIN poderá substitUir, por outra -Similar,
qualquer das sociedades indicada~ no inciso IX, deste artigo. por maioria simples, no caso de.extinção, e, por
dois tef(.;os de seus membros, por conveniência da Política Nacionul de Informática.
Art. 9<:> A r~ponsabilidude execUtiva d_a implementação da Polític'-l Nacional de Informática caberá, ·res~
pectiv.amenle,
I -Ao Ministério da Indústria e do Comércio~ ii o tocante à produção de equipamentos e programas e aos aspectos de tmnsferência, adaptaçãO e criação de tecnologia.
I I - Ao -tylinistério d~s Conmnicações, em tudo que
disser respeito aos equipamentos para telecomunicações
e aos códigos e programas nele inseridos ("sofware")_.
Jil- Ao Ministério d<;i Fazenda, no tpcante U Administraç1io de isenções fiscais e à aplicação.de tarifas aduaneiras sobre importações.
JV -_Ao Grupo E;o;eçutivo lnterministerial da Inclústria de Componentes e Matérias, GEICOM, em tudo o
que se rc(t::rir -~l_os <::omponentes eletrônicos, utíllz<ldos em
produtos de informática.
V-Ã CACE X, no que tange à supervisão do regime
de "drawback" eU promoção da exportação, ouvidos o
Ministério das Comunico.ções, no que se referir às Telecomunicações, e às entidades regionais, no tocante aos
projetas. impl'-lntados nos Distritos lndustrais de Expor~
taçào do Norte e Nordeste.
VI- Às Superintendências Regionais de Desenvolvimento -·SüDENE, SUDAM e SUFRArytA, no tocante aos DistritoS Industriais de Exportação (DIEX), a_que
se refere o art. 20 desta lei.

Da Proteção e Incentivo à Produção Nacional
Art. 10. Na fase de implantação e de absorção de
tecnologia, e enquanto não estiverem aptas a competir
no merc<.Jdo internacional, as indústrias de informática e
microeletrônica instaladas no país serão benefi~iadas por
tarifas aduaneiras sobre os_ similares importados, nas seg~intes percentagens ad "alorem:
-,~Até 205% (duzentos e cinco por centO), no primei~
ro qüinC:Iüênio após a concessão do registro de prOdtito
n;cional para fins de proteção de slmilaridade.
II- Até 100% (cem por cento), no segundo quinqUénio.
III- Até 50% (cinqUenta por cento), no terceiro quinqüênio, reduzindo-se a_25% (vinte e cinco por cento)
após ~ mencionado período.

§ !9 Caberá ao Conselho de Polltica Aduane_ira, ouvido o Consdho lnterminíSterial de Informática, criado
por est~ Lei, a fixação do valor das ·tarifas alfandegárias,
para oi fins aqUi definidos.
~ 29
Para obter a proteção prevista neste artigo, o similur nacional será registrado pelo Conselho de Política
Aduaneira, que transmitirá a recomendação ao Minis-
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têrio da Fazenda, para fins de controle adu~neiro, devendo o pedido. de registro ser acompanhado _de descrição técnica do produto e de certificado de qualidade,
em.itido pelo Instituto Nacional de Tecnolo"gia,
§ J<:> O Instituto Nacional de Tecnologia poderó credenciar, para efeito de emissão de certificado de qu<.Jtida~
de, institutos ou laboratórios nacionais que tenham a caPaCitaçãó ·neceSsária para -certificar a qualidade de cadLJ
tipo de produto.
§ 4<:> No c<.Jso de produtos sem simil'-lr nacional registrado, a tarifa alfandegária será lixada conforme estabelecido noS I~ deste artigo. não podendo eKceder de 5Q%
(cinqüenta por cento) ad valorem.
Art.__ 11. As empresãs fUbriCantes de produtos de mi·
croeletrõnica, d~ capitais nacionais, estrangeiros ou mis~
tos, que façam ou venham a faz~:r '-l difusão dos círcu~toS
integrados no Brasil, ou empreguem para fins similares
tecnologia equivalente ou mais avançada, conforme certificado emitido pelo Grupo Executivo Interministerial
de Componentes e Materiais (GEICOM), serão favorecidos com as seguintes vantagens, durante o perlodo de-lO
(dez) anoS;· a Partir do início de suas operações industriais.
T- Redução .do lucro tributávi:l, pum efeito de Imposto de Renda, em percentagem igual à que a receita
br~ta dos bens indicados neste artigo represente na r~ei
ta bruta total da empresa.
II...:.:. JsCnção do Impo~~to sobre Produtos lndustriali·
zados na venda dos bens indicados neste_ :::Jrtigo, com_ a
manutenção do crédito do i.mposto pago nas compms
dos insumos necessários à sua produÇão.
__
I II - Isenção de impostos na importação de eqUipa·
mentos e di.<>positivos opúaciotiais, Sem ·similar naciomi.l
registrado, a serem usados na produção e_contro!Ç! dos
be~s indicU~os -nestC artigo.
"
IV- Prioridade, nos financiamentos diretos concedidos por instituições financeiras federais, ou nos indiretos, atravé.s...d.e_repasse de fundos administrados por
aquelas instituições, destinados à ex~cução de obras e à
aquisição e instalação de equipamentos necessários à difusàQ de_ circuitos integmdos.
Art. 12. As empresas sob controle nacional que se
dediquem à criação de programas ("software"), terão
vantagens semelh'-lntes às referidas no artigo anterior,
onde couber, desde que:
I - 80% (oitenta por cento), do seu faturamento de
progrumas resultem da comercialização de produto de
criação nacional.
IJ- Seja atestada a criação nacipMl pela Associação
das Empresas de Serviços de Informátic'-l (ASSE.SPRO).

CAPITULO VII
Da Proteção aos Programas (HSoftware")
Art. 13. Os prbgramas ("software") são objetp_dos
dir_ci.tQSJ.uJlorais regulados pela Lei n~' 5.988. de 14 de dezembro de 1973, cujo ·artigo 17 fica acrescido da expresSlio: .. InstitUto 1':-Jacional de Tecnologia", que s-erá o órgão on-de -deverão Ser feitos os registras dos direitos ãUi.o~
rUis dos pio gramas, acrescentando~se outrossim no Título_ll, Capítulo I, art. 69, da mesma lei, como inciso XIH,
as expressões: "progmm3s ("software"), versão do programa, programa derivado, código do programa e
programa-produto".
§ !9 Para os fins da Lei nQ 5.988 e desta Lei, são dadas as seguintes definições:
a) Programa é o ·conjunto organizadO de instruções
capaz d_e dirigir máquinas automáticaS de prócessametltõ
de informações, para fazê-tas funcionar de modo específico e para fins determinados.
b) Versão do Programa é a variante de um programa
com a finalidade de adequá-lo a particularidades de de-

~
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terminadas máquinas ou linguagens, ou de iiítrÚdu:Zif. pe-

CAPITULO IX

quenos aperfeiçoamentos;

c) Programa Derivado é um programa obtido a partir de outrO progr3mci,-atra-vés da man1pulaçào da dispo_:_
siçào do conjunto de inSiruções deste. com a finalid_ade_
de introduzir modificações-substanciais- no seu funcio-namento;

d) Código do Programa é uma apresentação qualquer
de programa, expressa numa linguagem de programação
qualquer, implement<ivcl por traduções automáticas ou
manuais do seu conjunto de instruções;
e) Programa-produto é apresentação de uma versão
de programa fixada em suporte físico legível para máquina, destinada ao comércio de programas de computador.
§ 29. As obras constantes das Alíneas a,b,c,d e e, do
parágrafo anterior, somente estarão protegidas se tiverem sido uutorizadas pelo titular do direito sobre o Programa originário, caso
QUC Pitssarão a ter proteção
autônotna, nos termos da autorizaç-ão.

·em-

CAPITULO VIII
Dos Incentivos à Nacionalização das Empresas
Art. 14. As empresas enquadradas nesta Lei, que estejum sob controle nacional. terão prC:Cerêndii7J-0S=foàlecimentos aoS órgãos federais de adlninistração direta ou
indireta, _desde que em condições satisfatórias dC prazo
de entrega, suporte de serviços, quulidude e especificações de desempenho, admitindo-se diferença de preço
para mais de até 25% (vinte c- cinco por cento) sobre o similar importado, o_u produzido no País por empresas
sob controle estrangeiro.
§ 1~> Para os efeitos desta lei, entende-se por empresa
sob controle nacional uquelu em que a maio riu do capital
social com direito a voto pertença:
a) a pessoas físicas brasileiras, residentes c domiciliadas no País, cjou
b) a pessoas jurídicas cuja ma iorla -de capital votunte
pertença. também, dircta ou indiretãn1C-nte, a pessoas
ffsicas brasileiras, residente e -doniiCflíadas no País.
2~> As pessoas físicas estrangeiras, qUt residam e
trabalhem no País, e aqui cenhãm património -constituído, equiparam-se às pessoas físicas brasileiras para os
efeitos previstos no presente artig-o;
Art. L5. As empresas sob controle nacional, definid<.Js nos termos do artigo anterior, serão, outrossím, favorecidos com as seguintes vantagens:

*

I - Prioridade nos financiamentos diretos das instituições financeiras fedei-ais ou íridíretos, através de repasse de fundos administfadOs põr aquelas instituições,
destinados:
a) à aquisiç5o de imóveís. exeéU.ção dê Obras; compra e instalação de equipamentos ne_cessários à indústria;
b) ao desenvolvimento de tecnologia nacional ou
compra de tecnologia estrangeira;
c) ao provisionamento de cap"ital di glro.
II - Isenção de impostos e_ taxas na importação de
bens de produção e bens de desenvolvimento, represen~
tados estes por equipamcnros de laboratório para pesquisa.
III - Acesso exclusivo aos recursos do Programa de_
Apoio ao Desenvolvimento da Indústria de Informática
(PRODASEN), a que se refere o_ art. 16 desta LeL
t'àragraiO umco Na hipótese-de tccnojogia de rápida evolução, as empresas com maioria de capitul nucionul, para gozarem das vantagens desta lei, deverão comprovar perante o Conselhálnterministerial"de Informática (CIN), sua capacidade_ de acompanhar, com um míni·
mo de defasagem, essa rápida evolução, através_de desenvolvimento próprio oU de transferência asseS:urada_de
tecnologia.

Do Apoio ao Desenvolvimento da Informática
Art. 16. Ficu constituída reserva de cupital, nos termos do art. 2 J, § 4Q, du Constituição Federal, para financiamento de programas de desenvolvimento na área _de
informática, composto de 5% (cinco por cento) do Imposto sobre Operações Finunceiras, IOF.

9 JQ Mensalmente, no prazo mâximo de 5 (cinco)
días, após o lançamentO: da receitu do IOF, a parcela de
s% (Cinco por cento) será recolhida ao Programa de
Apoio ao-Desenvolvimento da Indústria de Informática
- PRODESIN, administruda pelo Banco Nacional de
DescnvolYimento Econômico e Social - BNDES.
§ 2~> Os recursos atribuídos ao PRODESIN serão
-aplicados para:
a) repasse, mediante cçntrato de risco, a instituições
de pesquisa e universidades, assim comQ as empresas sob
conirole d~ capital nacional, que submetem à aprovação
do BNDES, com parecer do GEICOM, programas de
pesquisa tecnlógicu no campo da informátiCa e mecánica
fina, c programas de formaçUo e pessoal, desde que se
comprometam, em C<ISO de sucesso que leve à comerciuliL.'1çào da tecnologiu, a reembolsarão PRODESIN 50%
(cinqüenhl por cento) da receita dos "royalties" auferidos, <.Lté a recomposição do montante recebido, corrigido
segundo o índice das ORTN, acrescidos de juros máximos de 3% (três por cento) ao ano;
b) empréstimos a longo pra?.o ·a empresários n-ac!o-nals. que pretendam manter maioria de capital votante
nus empresas existentes, ou que venham a ser criadas em
associação com investidores estrangeiros;
c) Repasse à SUDENE, SUDAM e SUFRAMA
para implantação de Distrítos Industriais de Exportação, assim como a Estados e Municípios paru a execução de obras indispensúveis à criação dos DfEX.
§. 3~ O PRODE-SIN também poderá receber recursos
de outras fontes. nacionais ou estrungeiras, tuis como:
a) os provenientes da desativação ou licitação deen·
tídudes governamentais. na forma do art. 7~' desta Lei;
b) doações e legados;
c) empréstimos favorecidos;
d) recursos do FUNTEC e da Financiadora de Estudos e ProjetaS (FINEP), destinados à pesquisa de informátiCa, in-s-um-os básicos, componentes e mecânica fina.
CAPITULO X
Dos Incentivos à Exportação
-Art. 17. A ex-portação de bens e serviços, a que sere·
fere o aftígo 3~> desta- Lei, far-s-e-á no regime de "decla·
ração de exportação" par<! fins de informac;ão ~statística
e aduaneira, que substituirá o regime de licença prévia.
ArL 18. Os pedidos de importação em regime de
"drawbuck", nu área de informática, serão conside~ados
deferidos se sobre eles a CACEX não se pronunciar definitiv~m~nte no prazo de 90 (~aventa) dias, deSde que satisfaçam as seguinte.<> condições:
a) o valor da importação não exceda de 40% (quarenta por cento) o valor du exportação programada;
a cobertura de divisas_ em pagamento de impornão_ se torne e~i~ív~l senão "pari-passu". com a
efeti-vação dás receitas de exportação-, cuja' evolução será
b)

_taçõ~s

no-üfte-aá-a --~ela---E:-A-GEX -ao- 8-anco-E'entra}-. -Parágrafo único. Em casos individuais, mediante solicit<.lçã_o dos interessados, u CACEX poderá admitir
uma proporção maior de "drawback" em vista da natureza dos produtos e da conviniêncía de- sua exportaçãO,
as!:iim como desvincular o início do pagamento de importações, do ingresso de divisas da exportação, no caso de
produtos de longo período de fabricação.

CAPITULO XI
Das Empresas Sob Controle Estrangeiro
Art. 19. As empre.<>as sob controle de capitais estrangeiros não sofrerão restrições em suas atividades,
além das previstas na presente lei, mas deverão notificar
o Ministério da Indústria e do Comércio, apresentando
relatórios anuais das medidas tomadas para:
I - Promover efetiva e atualizadu transferência de
tecnologia, inclusive com a especialização de profissionais, no Brusil e no Exterior.
I I - Aplicar em pesquisa e desenvolvimento tecnológico no País, diretamente ou mediante contrato caril universidades c instituiÇões locais, um valor mínimo equivalente a 4% (quatro por cento) do seu faturamento bruto
no ano anterior.
IIf- Implementar prqgramas de exportação, os quais
serão apresentados ii CACEX, com a periodicidade
aconselhável ü luz das circunstâncias do mercado, e considerudos aprovados se esta não se pronunciar no prazo
de. 90 (noventa} dius úteis, podendo entretanto a CAcEx suspender as facilidades de "drawback", quando
haver inadequado de.~empenho das exportações programªdas.
IV - Promover a nucionalização crescente dos bens
produzidos, buscando atingir, sempre que técnica e economicamente exequível, sua nacionalização integral.
Parágrufo único. Sempre que solicitadas, as empresas
fornecerão informações sobre a evolução ç[os preços internos; companltivumente aos praticados no mercado internacional.

CAPITULO XII
Dos Distritos Industriais de Exportação
Art. 20, As Superintendências de Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) e du Amazónia (SUDAM) poderão criar Distritos Industriuis de Exportação, (DI EX),
em locais ~propriados, onde poderão ser instaladas empresas- de capital nacional, estrungeiro ou misto, dedicadus il produção exportável de bens e serviços da área de
eletrôniCa e informática.
§ I~' Os DIEX situar-se-ão em áreas adequadamente
segregadas para efeitos de controle.
§ 2~' Na selCção de locais para <.1 instalação dos
DlEX, será levadu em conta a existência de condições
que favoreçam a atividade industrial, inclusive:
a) a infraestrutura de transporte e comunicações;
b) a proximidade de centros universitários e técniCos;
c) o apoio dos governOs dos Estados e Municípios préselecionudos;
d) a industrialização já existente na circunvizinhança.
§ Y Na criação dos DIEX, os Estados poderão,
para realizar obras -de implantação, recorrer aos recursos
do PRO DESIN, a que se refere o artigo I6 desta Lei.
Art 2l. _Serão estendidos, por um prazo de 15
(quinze) unos. às empresas exportadoras instaladas nos
DIEX, indepen__dencemente de sua_composiçào acionária,
os benefíciOs prCvistos no urt. ll da presente LeL
-§ [I' A isenção de direitos de importação, a que serefere o inciso III, do arL J 1, será estendida a conjuntos
fabris, importados sem cobertura cambial, desde queregistrados como investimento de capital.
~ 21'- Nos DI EX situados em Es_tados que concedam
ús empresas ali impluntadus isenção do Imposto de _CirC!Jia_ç_~o _dt;:_M_er~tdQ_ri_us_ (I_ÇM_),__a_s_ v.antage_ns _de __q_ue tra~
ta este_artigo prevalecerão pelo prazo de 20 (vinte) anos.
Art._ 22. Até metade do valor das exportações proce~sadas nos DIEX poderá ser utilizada pelas empresas
para coberturu cambial uutomática da importação, sob
fornia de ''di-ãWbuc.k'', dos insumos destinados a sua
produção.
ArL 23. Serão equiparadas às exportações, para
efeito de isenções e benefícios, as vendas de benS e ser-
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viços nacionais às emprcstiS instalüdas nos DI EX, para
incorporação aos seus produtos ex.porti.ívcis.
Art. 24. Os produtos processados no DIEX poderão
eventualmente, ouvida a CACEX, ser internados para
consumo no País, desde que, individualmente, não ultrapassem 20% (viil1e-J'!Cil' cetitõ} da quantidade produzida,
no ano anterior, e que fiquem sujeitos àS tarifas e encargos aplicáveis às importações.
Art. 25. O regime desta Lei poderá ser estendido às _
indústrias que verili-ã"ITlUSe-instalar na SUFRAMA ou'
que, já instaladas, se dediquem exclusivamente à ·expOrtação.
Art. 26. A instalação e o (uncionamento da~ ~mpre
sas a que se refer:e o ar:tigo anterior ficarão na dependência exclusiva da aprovação de seus projetas industriais
por parte dos Conselhos Diretores das referidas Superintendências, que se_devcrão pronunciar no prazo máximo
de 120 (cento e vinte) dias_úteis, após a apresentaÇão das
propostas, sendo suas decisões a respeito consideradas
finais, independcndo da ratificoçãõ de outros Órgãos da
Administração PúbHca,
§ !I' Caberá às mesrnas Superintendências notificar
o .Ministério dã Fazenda dos Projetas aprovados, para o
efeito das isenções fiscais aplicãveis nos termos do artigo
anterior, e fiscalizar a aplicação aos·DIEX do regime
previsto nesta Lei.
§ 2~' Tratando-se de producão destinada ao mercado
externo, o dimensionamento _e a cápaciQade produtiva
dos projeto!ói 1ndus~riais, de que trata esta Lei, dependerão de avaliação exclusiva dos respectivos investidores,
aos quais também caberá decidir sobre os itens a serem
fabricados.
§ 3~' Se os- conSelliõs Di retores da SUDENE e SUDAN e a SUFRAMA não se pronunciarem no prazo
previsto no '"caput" deste artigo, os projetas serão considerad_o_s_ aprovados.

CAPITULO XIII
Dos Projetas Com Financiamento Internacional
Art. 27. lndependení de licença da CACEX a importação de equipamentos ou componentes relatiVos a
projetas financiados pelo Banco__ lnternacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BI_D), adjudicados
em função de concorrências interf!acionais, exigidas nos
Estatutos dessas instituições.

CAPITULO XIV
DlspO!iições Finais
Art. 28. As restrições quantitativas atualmente em
vigor serão substi_tuídas pelo sistema de proteÇão e inCentivos desta Lei, buscand_o-se sempre um adequado grau
de concorrência em cada especialização das atividades.
industriais, comerciais e de serviÇ-os, com o objetivo de
reduzir custos para os usUários e tornar ã. socledãde cõinpetitiva.
Art. 29. Ficam transferidas para u--cOriselho lnter~
ministerial de Informática (CIN), a que se refer~ o artigo
81' desta lei, as atividades números 1103.031 00 204.076
-Coordenação e acompanhamento da política nacional
de informática e 1103.031 00 206.299- Contribuição ao
fundo para as atívidades de informática, bem como os
saltos das dotações consignadas na Lei nl' 7.155 de 5~12~
83.
Parágrafo único. Será constitufda comiSsão de representantes do Ministério da Industria e do comércio, da
SEPLAN e do Conselho de Segurança Naciondl para, no
prazo máximo de noventa (90) dias, coordenarem as providências neCessárias à execução do disposto neste artigo.
Art. 30. Os dispositivos desta lei são- autoaplicáveis, cabendo_ao Conselho Interministerial d!! Informática (CIN) dirimir dúVidas a respeito.

Art. 31.

A presente Lei entra em vigor na data de

sua publicar;ào.
'
Art. 32. Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei sobre a po\(tica nacional de
informática se bCJseLa no princípio de máxima mobilização de capitais nacionais, estrangeiros e mistos, com
objetivo de permitir ao Brasil acompanhar, com o mínimo de defa$agem possível, a vertiginosa rapidez da evolução tecnológica no setor. Sem isso, a sociedade brasileira rapidamente perderia eficiêncla interna e cõlnpetitividad_e _externa.
A filosofia a dotada ê de mobilização e não de restrição.
A experiência revelou que a indústria de informática depende, mais que outras atividades,_ de uma constante
criatividade pessoal, e de excitação cOmpefitiva, que nS.o
Se compadece corri-burocracia de licençaS, controles e\,edações.
Querendo intervir demais, o governO -acaba realizando
de menos.. Conviria ouvir, a propósito, o experitTieiltad-o
conselho de um notável estadista, o ex-Pre,sidente francês~
Gisacard D'Estaing, em brilhailte análise recente da con~
juntura mundial, sób o tltulo: "À procura de uma nova
''Bretfon Woods:
"Uma promoção adequada das indústrias de alta
tecnologia não pode depender de uma interferência
governamental desmedida. Todos se lembram de exemplo de indústrias estatais o_nde a falta de previsão de recursos financetros, a ausêrida: de uma
r!!ação adequada aos sinais de mercado e a falta de
incentivos concorrenciais se conjugaram, emprejuízo do desenvolvimento tecnológico.
Os governos deviam limitar-se a manter um ambiente econõmico adequado, base_ado_n_a çonc:orrência, a oferecer incentivos apropriados para a pesqui~
sa com base industrial, e a financiar pesquisas fundamentais, garantindo que seus resultados sejam
)Jrontamente postos a disposição de empresa privada."
Orientações Básicas
As orientações básicas dO projetO em causa são as seguintes_:
1. A escassez de poupança interna, evidenciada em
noss4 incapacidade de prover sequer as necessidades _bá~
sicas de_educação, alimentação e saúde, torna desaconsefhávéf estabelecer proibições ao ingresso de poupança
externa, admitindo-se também empresas mistas ou estrangeiras, com liberdade de associaç~o.
2. O desenvolvimento do mercado interno deve ser
assegurado por generosa proteção aduaneira, decrescen·
te no tempo, para refletir o amadurecimento económico
e tecnológico dt~s indústrias. Este sistema~ preferível às
restrições quantítativas que criam oligopólíos e monopólios, às vezes espoliativos dos usuãrios, e desestimulador_es da eficiência competitiva.
-3. Sem impor às empresas nenhuma fórmula compulsõaria de composição do capital, criam-se incentivos
para favorecer a assunção de controle majoritário por
empresários nacionais, mediante variados instr~:~mentos,
tais como:
a) isenções fiscais;
b) preferência efo~:~: exclusividade nas encomendas do
Governo e no acesso a financiamentos governamentais,
para desenvolvimento da indústria_ (hardware) assim
como de programas (software). Essa técniCã de proteção
se assemelha ao chamado "modelo japonês", com as diferenças impostas pelo fato de o Brasil não dispor nem
do nível de poupança interna do Japão, nem do seu esta~
-que cientlfico e tecnológiCo.
4. Es~iniula-se a exportação, não só como fonte de
divisas, mas com·o meio de atingir escalas económicas de
produÇão. As exportações seriam livre e_desburocrati.z;adas, fãcilitando-se o "drawback" e facultada a criação,
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pela SUDENE e SUDAM, de distritos de exportação,
com ampla dclcgacão de poderes à entidades regionais.
Crítica da atual -politica de informática
A atuul polítil::a de informática, baseada num enfoque

restrito, antes que mobilizador, apresenta sérios percalços:
Sob o ponto de vista· jurídico, infringe dispositivos
constitucionais que garantem liberdade de associ_aç_ão
(art. 153 § 8~' da Constituiç1ío Federal) e, mediante uma
interpretação elástica do conceito de "segurança", esti·
mula a -intrusão do estado em detrimento da iniciaJiva
privada. Subverte ainda a_ hierarquia de leis, pois que decrCtos e atas normativos vêm infringindo sistematica.
mente dispositivos legais e preceitos constitucionais.
Contraria também acordos internacionais, que visam à
substituição de restrições quantitativas por sistemas de
proteçUo baseados no me.canismo de preços. Essa substituiçUo, aconselhada tanto pela teoria económica como
pela" exPeilêncio. dos países mais dinâmic6~s no comércio
internacional é aliás- corripromisso" do Governo Brasileiro, feafirmado na 5~ carta de Intenção enviada ao Fund~
Monetúrío -[DtemaciOnal, em 15 de mÚço de 1984.
Sob o ponto de vista económico, a atual política, fundada no arbítrio do Poder Executivo e não em dec:_is_ão legisla ti v~ apropriada, apresenta as seguintes contraindicações;
a)_ reduz o ingresso de capitais de risco, num momento em que o Brasil enfrenta sério déficit na conta cõrrente do balanço de pagamentos; e bizarra mente, fOrça o egresso de capitais, pela liquidação compulsória das participações de empresas estrangeiras, mesma quando mlrlorítárias, na indústria. nacional.
b) Diminui exportações potenciais, pelo antagonismo
~_operação de tradicionais empresas internacionais, com
eficientes redes de distribuição mundial. Para citar o exemplo de apenas uma empresa, deixaram de ser aprovados programas de investimento e exportação que representariam exportações adicionais de 2 bilhões de dólar~
no período 1982-1987. No projeto em tela, as expor.
tações são liberadas, o "drawback" facilitado, e autorizadas a SUDENE e a SUDAM a criar Distritos Indusw
__1riais de Exportação (DIEs), com plena delegação de poderes administrativos, de modo a promover a criação de
pólos de exportação, prioritariamente, nas zonas menos
desenyolyidas do Pais._ Instituiu-se também o -"de_curso
de_ prazo~', pois a velocidade do comércio internacional
não se coinpadece com a modorra das decisões burocráticas._
c) Restringe o mercado interno, porque a chamada
"reserva de mercado" tem um efeito prático de "redução
do mercado''. De um lado, reduz o mercado pela prática
de preços monopolísticos e oligopolísticos, que se situam
numa faixa de entre duas a dez vezes os praticados no
mercado internacional. De outro, reduz também o mercado, pela rejeição ou expulsão de potenciais investidores. De tudo isso resulta uma r~ução do nível de efiCiência da _sociedade, e uma perda da capacidade competitiva
dos usuários.
d) Agrava o desemprego, pelo bloqueio de projetas de
expansão de empresas estrangeiras ou mistas, mêsmo
quando o controle majoritário é nacional, provocando a
ces:~ção de atividades, ou a transferência de projei:Os
para outros países menos xenófobos. A exig!ncia de que
mesmo quando detentoras de maioria do capital votante
se· desfaçam compulsoriamente de participações estrangeiras minoritãrias, além de infringir a liberdade de associação empresarial garantida pela Constituição Federal,
constituí- absurdo desperdício de oportunidades de em~
prego, pois esses recursos e capitais poderiam ser aplicados na diversificação de empresas e criação de novos empregos produtivos.
i) - Reduz a capacitação nacional, pela diminuição do
número de empresas capacitantes e do acesso a labora_tórios internacionais de pesquisa. Subjacente à atual
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política parece jazer o ptcconceito de que somente as em~
presas de cupitulloca!·contribucm para a capacitaçào de
técnicos nacionais, quando na realidade todas as grandes
empresus estrangeiras ou mistas, que operam no país,
mantém progrnmas de treinamento, alguns extremamente úteis por exporem técn-iCOs brasileiros ao cootâgio cultural de grandes laboratóriOs internacionais, de superior
sofisticação tecnológica. -Mais intCngente sefia eXIgir que
as empresas estrangeirãS ·a-pTíqucm
pesquisa e desenvolvimento no país uma razoável porcentagem de seu faturamento, executem programas de treinamento e demonstrem efctiv_a transferência de tecnologia.

em

Perigo de Atraso Tecnológico

t. intimidante a perspectiva de atraso tecnológico, se
considerurmos a escala dos investirileátos necessários em
pesquisu e desenvolvimento. PesquíSa é [unção da sedimcntaçào científico-tecnológica, maS depende fundamentalmente da dimensão do mercado (conquanto possa
às vezes antecipá~lo). E noSso merCado não chega a 1,5%
do mercado mundial. E se expandirá menos do que seria
passivei se os preços internos continuarem vastamente
superiores aos internacionais (em média 4 vezes acima
dos pn::ços intern<lcionais),
Outros países não participam de nossa imodéstia. Para
economizar tempo e dinheiro, os japoneses, apesar de
suu clcvudissima taxa de· poupança interna -33% do
PIB, muis do dobro da nossa, compram, imitam e até
mesmo piruteiam tecnologia.
Es_tima-se que atualmente 25% dos investimentos japoneses na sua informática provenh-am do exterior, pelã
vendu de açàes _e debêntures conversíveis. E foram os japoneses,_ cujo e?::emplo crronet~mente se cita para ju,stificar nossa xenofobia, que formularam, e praticaram, a lei
dos três estágios - tecnologia imitadora, adaptadora e
criadora.
Nu Europ<l, franceses:, ingleses e alemães estão se assochmdo trunsnudonalmente para buratear a pesquisa. Em
recente relatóriO ao Gabinete britânico;- Cientistas iri&leses - herdeiros de orgulhosa tradição científica- rec6mendum maior uso de tecnologia importudu, assim
como pesquis:l colaborativa com outras nuções, a fim de
concentrar recursos domésticos-em certaS ''1rCD.s promissoras". Os EMados Unidos, que investiram em 1982, só
nu pesquisa e desenvolvimento da informática civil, 5,9
bilh0es de dôl<.Jrcs (mais que o Qrçiunento fiscal do rico
Estado de São Paulo), acolhem investimentOs franceSes e
holandeses, e deixam que seus arqui-rivais em semiK
condutores - a Toshibu e NEC- construam fábricas
n:.t Califórnia, não só pelo efeito fàvorável na geração derenda c empregos, como pclu transferitilização tecno-lógir.:a.
Nós, ao contrário, proibimos o uso de tecnologia não
desenvolvida no país, e não aceitainoS Participação sequer minoritài'ia dc-investídÕres externos de grande experiência tecnológica. Essa política, se executada com adequado f<lnatismo pelos que se arrogam o monopólio
de patriotismo, nos garantirá o êxtase de assistirmos ao
nascimento do obsoleto. O hUbitual receio de que poderosas empresas estrangeiras monopolizassem o mercado
não é confirmado pela experiência internacional dos países de grande desenvolvimento informático, como Taiwan c Coréia dO Sul, onde houve-vigoroso surto de iniK
ciativas nacionais, mesmo por parte de pequenas e médias empresus. O argumento justifica, entretanto, que se
aplique rigorosamente a legislação anti-truste, já implantuda no Brasil pci:J Lei n9 4.137, de j(f de setembro de
1972. até agora pouco utilizada, mas que prevê Punições
ao .açambt~rcamento de mercado e a praxes restritivas da
concorrência.
Ê imperativo desenharmos um programa realista de
desenvolvimento informático e telemática, sem absurdo
centralismo burocrático, s_em .desrespeito às leis, à liberdade de iniciativa e à competitividade dos usuários. Uma
lei de incentivos pt~ra fazer, e não de proi6íção de-Tazá,
pois governar não é proibir. As empresas_sob controle

nucional teriam incentivos e preferênciãs-, e o governo incenlivariu c financiaria a pesquisa, sob a direção do Ministério da Indústria ~Comércio, que é_ o órgão i~galK
mente habilitado para assuntos de teçnologia industrial.
Musa ninguém se vedaria o direitO-de produzir e exportar, entendendo-se outrossim, como empresa sob controle nu.cional, na forma da legislação existente, aquela em
quC a maioria das ações com_ di~eito a voto pertence a
pess·ous físicas residentes no Brasil, ou a pessoas jurídicas
aqui sediadas. Pois exigir mais seria desperdício de recursos, que poderiam ser utilizados na diversificação de ati'vidadcs c criação de novos empregos.
Como seria de esperar, a xenofobia c o isolamento tecnológico, que caracterizam nossa atual política de informática, se traduziram em efetiva desaceleração do desenvolvimento informático brasileiro, após adotada a _chamada política de "reserva de mercado", que na realidade
resulta em "reserva de cartórios".
-Em 1977 existia a seguinte relãçào entre a renda da
indústria de informática e o PNB nos países ou grupo de
países abaixo:
Brasil
% .2L

USA

A/EO

.85

.46

E/OM
.63

-Em 1982, ou seja, cinco anos após a dec-retaçã-o de
"Reserva de Mercado", esta relação evoluiu da seguinte
maneira:

%

BrasiJ
.23

USA

A/EO'

!.35

.61

E/OM'
.98

-Os números seguintes indicam o crescimento da inK
dústrüt mundial de informática no período 1977)1982 e
co"mr)r(,vam que a política de reserva de mercado inibiu
o crcscimeOto da in-dústria:

%
"'

*

Brasil

USA

A/EO'

9

58

33

E/OM'
56

A/EO = Américas/Extremo-Oriente: Canadá, Japão, Austrália, América Latina, Coréia do
Sul, Hong Kong, Nova Zel<india, Indonésia, Malásia etc.
E/OM = Europ.a/Oriente Médio.

O mesmo efeito retardador se comprova com bas_e em
dados relativos ao mercado interno:
.:_ Er1ti-c -19it- e 1975, o mercad-o brasileiro-d~ co~pu
tudores, medido em base instalada_, cresc~ a uma taxa
de 28% ao uno. Neste mesmo perfodo, o PNB brasileiro
cresceu 18%.
-Entre 1975. a CAPRE passou a controlar as import<.t~õcs de coinpu'taôOres e, em 1977, foi instituída a reSerK
,;a de mercado no setor.
-Entre 1975 c 1980, este mercado passou a crescer a
uma taxa de 16% a. a., enquanto o PNB no mesmo período cresceu 16%.
O projeto ora submetido _ao Senado Federal objetiva
imprimir racionalidade à política de informática, compaJib_ili_'1;ando Q§ objetivos de promover o desenvolvimento
dt~ indústria nacional, preservar a competitividade dos usuários e melhorar o balanço de pagamentos.
Estrutura do ProjC-to
O Capítulo I trata dosobjethos de informática. No Artigo I Q se enunciam os objetiv9s da política de informáti-

ca, que sC baseará na iniciatiVa privada, viSando ao Intercs$e do usUário final. No Artigo 2~ se delimita a área de
abrangência da política de informática.
O Capítulo II trata das diretrizes específicas da política
de informática. O Aitigo 3<? estabelece a liberdade de pesquisa, produção e comercíalização interna, assim como
de exportação e uso de bens e serviços na área de informática, assegurado, Outrossim, aos empresários o direito
de livre ãssociação.
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O ArtigÕ 49 regula a formação e operação de bancos
de dados.
O Artigo 5~ veda a constituição de monopólios fato e
direito, e contém diretrizes Para coibição de abusos do
poder econômico.
O Capítulo III trata dos produtos de interesse para a
segurança nacional.
No Artigo 6<? se estabelecem requisitos para que produtos em indústrias possam ser considerados de interesse
para a segurança nt~cional, ad referendum do Congresso
Nacional.
O Capítulo IV trata da primazia da iniciativa privada.
No Artigo 79 se veda a enti!1ade governamentais concoiicm di reta ou indiretamente com a iniciativa pi-ivada
n:l área de informática.
O Capitulo V trata dos órgãos da política de informãti-

ca.
No Artigo 8~ cria-se o Conselho lnterministerial de Informática (CIN), como órgão normativo da política de
informátíca, sob a presidência do Ministro da Indústria e
do Comércio.
No Artigo 99 se distribui entre órgãos existentes do governo a responsabilidade executiva da política de informáticq, sem a criação de órgãos novos, que implicariam
exagerado e dispendioso centralismo burocrático.
No Capítulo VI trata da proteção e incentivo à produção na_cional.
No Artigo 10 se estabelece um sistema de proteção e
incentivo a produção nacional mediante a imposição de
direitos aduaneiros sobre a produção importada. _
No Artigo 11 -se estabelecem incentivos especiais fiscais e creditícios, p<i-ra :l fabricação de produtos de mi-croelctrônica.
No Artigo 12 se concedem vantagens adicionais para
incentivar a prodUção áe piOgramas ("sofware") no
país.
No Capítulo VIl se trata da proteçào aos programas
("software"). O Artigo 13 regula a questão dos direitos
autorais para programas de "sofware", delegando ao
Instituto Nacíonal de Tecnologia a administração da
matéria.
O Capítulo Vfli aborda a questão dos incentivos à naciona_lização das ~mpresas.
No Artiio 14, ao invés da vedação de participações estrangeiras, que bloquearia ingresso de capitais e d1ficulK
taria a absorção de tecnologia, se adotou um enfoque pok
sitivo, estimulando-se a transferência de controle a empresas nacionais:
a) pela preferência a estas dada nas compras de entJ.
dades públicas (admitido um sobrepreço de até 25%);
b) por isenções fiscais; e
c) pelo acesso exclusivo ao Programa ~e Apolo ao
Desenvolvimento da Informática (PRODESJN).
O Capítulo IX se refere ao apoio ao desenvolvimento
da informática.
No Artigo 16 se institui__uma reserva de capital para apoio do desenvolvimento da informática, mediante um
programa especial, o PRODESIN, administrado pelo
BNDES.
O Capítulo X frata dos incentivos à exportãção.
O Artigo 17 determina a eliminação do regime de "licença prévia'.-, SU!istTfuiaO pelo-de "dedaração de importação''.
O Artigo 18 estabeleCe facilidades especiais para imporjaçõeS por "drawback", vinculadas a programas de
exportação.
9 Capítulo XI se refere ~s e~presas sob controle estraÕgeiro.
No Artigo 19 se estabelecem ob_rigações de promoção
de exportações, transferência de tecnologia e formação
de recursos humanos, a serem cumpridas por empresas
estrangeiras na área de informáticã.
O Capítulo XII trata dos Distritos Especiais de Expor~
tação (D!Es).
No Artigo 20, se estabelece o princípio de descentralização administrativa:, visando-se ao fortalecimento fede-

0494

Quinta-feira 5

rativo e se autoriza a criação; pela SUDENE e SUDAM,
de Distritos Espei:iuis de Exportação (DIEs), que consti-

tuir::ío enclaves orientados exclusivamente para o processamento de exportações.
O Artigo 21 estende aos DIEs os benefícios previStos_
no Artigo I L
O Artigo 22 amplia as facilidades de "drawback".
O Artigo 23 equipara às exportações, as Venda$ do
mercado interno para os· DIEs.
O Artigo 24 permite o internamento no território na:
cional de produtos dos DIEs, em valor não superior a
20% faturamenfó ao ano anterior.

O Artigo 25 permite à aplicação, aos projetas da SUFRAMA, do rcgirne especial dos DIEs.
O Artigo 26 favorece a descentralização administ.raliva, pela delegação de poderes à SUDENE e SUDAM
para, com autonqrnia decisória, procederem _à implantaçiio e operação dos DIEs, observado dequr$0 de prazo
na uprovaçào de projetas.
O Capítulo XIII disciplina nossas relações com entidades financeiras internacionais.
No Artigo 27 se__ liberam de: lkença prévia as lmportações financiadas pelo Banco lnterministerial de Re·
construção e Des_envolvimcnto e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, quando resultantes de concorrências intern~cionais realizadas em_ cumprimento
dos estatutos. dessas instituições.
O Capítulo XIV trata das disposições transitórias.
O Artigo 28 dispõe sobre a substituiÇão das res~riÇões
quantitativas à Importação, pelo sist_ema de proteção aduaneira, cm conformidade com a boa doutrina econô_mica e os compromissos internacionais do pafs.
O Artigo 29 dispõe sobre a extinção da Secretaria Es~
pecial de Informática do conselho de Segurança (SEI), e
transferência de_suas funções normativas para a Com is-são Interministcrial de Informática,_e de suas funções executivas, para os órgãos mencionados no artigo 99. A atuaJ militarização da política de informática. quando se
sabc_que apenas uma parcela de seus produtos se relacionu com a defesa nacional, cria desnecessária rigidez, subverte prioridades e destoa das funções do planejamento
estratégico, a que se deve dedicar, em virtude de sua concepção legal, o Conselho d~ Segurança Nacional.
O Artigo 3ú__ torna auto~-ãpficáveis os dispositivos da
lei, e delega ao CIN a responsabilidade de dirimir dívidas
a respeito.
O Artigo 31 revoga as disposições cm contrário._
Sala das Sessões, 4 de abril de 1984.- Roberto Cam~
pos - Benedito Fcrreíra ~ Amaral Furlan - Altev1r
Leal- Raimundo Parente- Alexandre Costa- Odacir Soares - Aderbal Jurcma - Claudionor Roriz João Lúcio - José Fragelli - Marcondes Gadelha João Castelo - João Lobo - Passos Pôrto - Carlos
Alberto- Lenoir Vargas- Almir Pinto- Jor_ge kalume - Guilhe_n:ne Palmeira - Amaral Peixoto .....;,. Lomanto Júnior - Milton Cabral - Luiz Viana.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.137 - DE 10 DE
SETEMBRO DE 1962
Regula a repressão ao abuso do Poder Económico.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a_seguinte Lei:

TITULO I
Das Disposições Gerais
Art. I 9 A repressão ao abuso do poder económico, a
que se refere o art. 148 da CõiiStiluição Federal, regulase-á pelas disposições desta lei.
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Art. 2"' Consideram-s.e formas de abuso dq_ poder econômico:
J....,.. Dominar os merca.do_s_ nacionuis ou eli_min~r total
ou parcialmente a concorrência: por meio de:
a) ajustes ou acOrdo entre as empre.~ã. ou entre pe.<>soas vinculadas a tais empresas ou interessadas no objeto
de suas atividad~s;
b) :.tquisição de uccrvos de empresas -ou de cotas,
açõcs. túulos ou direitos;
c) coalisão, incorporada, fusão, integração ou qualquer ou-tra forma de concentração de empresus;
d) concentração de ações, títUlos, cotas ou direitos em
poder de uma ou mais empresas ou de-Uma ou mais pessoas físiCas;
e) Acumulação de direção, administração ou gerência
de mais de uma empresa;
f) cessaçi:io parcial ou total das atividades de empresa
promovida por uto próprio ou de terceiros;
g) criação de dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento d~ empresa.
II - Elevar sem justa causa os preços, no caso de monopólio natural ou de fato, com o objetivo de autt].entar
arbitrariamente os lucrOs sem aumentar a produção.
III - Provocar condições monopolísticas ou exercer
especulação abusiva com o fim de promover a elevação
temporária de preços por m!!io de:
a) destruição ou inutilização por ato próprio ou de
terceiros, de bens de produção ou de consumo;
b) açambarcamento de mercadorias QU _de~ matériaprima:
c) retenção, em condições· de provocar escassez de
bt:Jl.s ..de produçiio ou de consumo;
.d) utilização de meios artificiOsos para provocar a oscilação de preços e_m detrimento de empresas concorren-tes ou d:c vendedores de matérias-primas:
IV) Formar grupo econômico, Por agregação de empresus, cm -detrimento da livre deliberação dos compradores ou dos vendedores, por meio de:
a) discriminação de preços entre compradores ou entre" vendedores ou fixação discriminatórias de prestação
de serviço;
b) subordinaçãõ de ven-da de qualquer bem à aquisição de outro bem ou a· utilização de deter_minado serviço; ou subordinação de utilização de determinado serviço a compra de determinado bem.
V) Exercer concorrência desleal, por meio de:
a) exigência de exclusividade para propaganda publicitária;
b) combinaçUo prévia de preços bu ajuste de vantagens 1Til concorrência pública ou administrativa.
Art. J? Quando em relação a uma empresa exista
um restrito número de empresas que não tenham condições de lhe fazer concorrência num determinado ramo
de riegócio ou de prestação de serviços, ficará aquela
-obrigada à comprovação do custo de sua produção, se
houver indícios veementes de que impõe preços excessivos.
Aif:<W~(VETADO)

Aft: -59 Eniendem-se por- coildições lnonopolísticas
aquelas em que uma empresa ou grupo de empresas controla em tal grau a produção, distribuição, prestação ou
vef!da de determinado bem ou serviço, que passa a exercer influência preponderante sobre os respectivos preços.
Parágrafo único. Praticará abuso de poder económico a empresa que, operando em condições monopolíticas,_ Interromper ou reduzir em grande escala sua produção sem justa cau_sa comprovada, perante o CADE,
para prõvocar a alta de preços ou a paralisação de indústrias que dela dependam.
Art, 6? Considera-se empresa toda organização de
natureza civil ou mercantil destinada à exploração por
pessoa fisica ou jurfdica de qualquer atividade. com fins
lucrativos.
Parágrafo único. As pessoas físicas, os diretores e gerentes das pessoas jurídicas que possuam empreSas serão
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civil c criminalmente responsáveis pelos abusos do poder
econômico,_por elas pruticados.
Art. 7? As empresas que praticarem os atos de ab_u_so do púdcr econômico definidos 'no arL 29 ficarão sujeitas às pcnãlidadCl> previstas nos urts. 43 e 47.

CAPITULO II
Do Conselho Administrativo de Defesa Econôlnica
Da Organiza~ào
Art. g? É criado o Conselhu Administrativo de Defesa E::0nôfníCa (C<\ DE), com sede no Distrito Federal e
judsdição cm 1odo o território nacional diretamcnte vinculado à Presid~ncia do _Con__selho de Ministros, com a
incumbência de apurar e reprimir os abusos do poder económico, nos termos de!>ta lei.
Parágturo- único. (VETADO)
Art. 9<.> O CADE I!Dmpor-se~á de um Presidente e
mais quatro membros, nomeados pelo Presidentç_da República, por indicaçiTo do Presidente do Conselho de MinTstros ... (VETADO) dentre brasileiros maiores de_ 30
(trinta) ãrtõ11;-de notório sa)Jer jurídico ou econômico e
de reputação ilibada.

§ Jl:i -o Presidente do CADE c:tercerá o cargo como
Delegado dÕ Conselho de Ministros C será eXo-net-Ddo
quando este Conselho assim o decidir.
§ 29- O mundato dos_demais membros do CAOE" será
de 4 (quatro) anos, renovada a sua composição pela 4•
parte anualnlente e permitida a recondução. As primeiras nomeações serão para 4 (quatro), 3 (três), 2 (dois) e I
(um) ano, de modo que seja observada a regra acima desde o início dos trabalhos.
§ 3' (VETADO)
§49 Terão o presidente e demais membros do CADE
vencim-entos mensais de_CrS 100.000,00 (Ce-m mil cruzeiros), (VETADO).
§59 No caso de renúncia, morte ou perda do manda·
to. o mell}bro que for nomeado em substituiç~o exercerá
a- fuÕção até o fim do período que cabia ao substituÍdo.
§ 6"' Os mandatos das primeiras investiduras começarão na data da instalação do CADE. Os mandatos sucessivos contar-se-ào do t_énnino dos anteriores.
§ 7"' A perda do mandato dos membros do CADE só
pó(fefA ocOrrer, faCe à aPUração de irregulÚidad"es admi~
nistrativas -Praticad-as fio d_esempenho da função e feita
atr-avêi; de Proce:S~o õ.Júministrativo, concluído de aCordO
cõril.- o âisposto no Estatuto dos FuncionC!rios Públicos
Cjvls da Uni~o.
Art._ 10. Não poderão ser membros do CADE:
a) os dir~tores, gerentes, administradores, prepostos e
mandatCtrios ad negotia ou ad judicia de qualquer empresa:
b) diretores, gerentes, administr_adores, prepostos e
mandatúrios ad negotia ou ad judicia das empresas concessionárias de serviços públicos ou que recebam favores
do Estado_;
c) os servidores e funcionários públicos de qualquer
categoria que não t_enh.am_ a garantia de estabilidade.
Art. i i. ü CAüE eiaborará seu regimento, àisp.ondo sobre seu funcionamento, forma das deliberações e a
organizução dos seus serviços internos, obedecidas as
despesas desta lei.
"Are· LL- -perdiú·ú Uutomaticamente o mandato o
me:inbiá do CADE que faltar 3 (três) reuniões ordinárias
consecutivas, por qualquer motivo, ressalvada a licença.
§ 1• (VETADO)
§ 29 O Presidente será substituído, em suas faltas e
impedimentos, pelo membro do CADE mais antigo e,
em igualdõ:~dt: de condições, pelo mais idoso.
Art. 13. O CADE deliberará por maioria, presentes
pelo menos 4 (quatro) membros,
Pi\rágrafo único. _Ocorrendo empate na votação, o
Presidente decidirá com o voto de qualidade.
Art. 14. Os membros do CADE, ao se empossarem,
farão ·proVa de quitação do Imposto de Renda, decla-
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ração de bens e rendas próprias e -de suas esposas,
renovando-as até JO de- abril de cada ãiw. § 111 Es!:ies documentos serão arquivados no Tribll_nal

de Contas da União. _
§ 2~' Os auxiliares dos membros do CADE, a qual~
quer título, e os lnspetores Regionais, ficam obrigados à
declaração de bens e de rendas previstas neste artigo.
Art. 15. Das reuniões do CADE participará, sem direito a voto, o seu Procurador-Geral.
Parágrafo ónico. A convite do Presidente, pOr:indi:
caçào do Relator, qualquer pessoa poderá prestar esclarecimento ao CADE, a propósito de assuntos que estejam em pauta.

CAPITULO lil
Da Procuradoria
Art. 16. Junto ao CADE_funcíáriarà Uina Procuradoria, devendo os respectivos procuradores ser escolhidos e requisifãdos dentre os assistentes, assessores jurídicos e procuradores ·da União e suas entidades autãrquicas e paraestatais, que gozarem de estabilidade, entre os
membros do Ministério Público da União ou dos Estados.
§ )1' Os referidos servidores serão convocados pelo
prazo de 2 (dois) anos, facultada a sua recondução.
§ 211 Os assistentes, asseSsores, procuradores jurídicOS
ou membros do MiniStéfíO Público convocados enquanto exercerem a Procuradoria do CADE, (VETADO).
§ 311 A Procuradoria será dirigida p-or um
Procurador-Geral, designado pelo Presidente do CADE,
dentre os Procuradores a que se refere este artigo (VETADO).
CAPITULO IV
Da Competência do CADE
Art. L7. Compete ao CADE:
a) proceder, em face de indícios veementes, a averiguações preliminares para verificar se hã real motivo
para instauração de processo administrativo destinado a
apurar e reprimir os abusos do poder económico;
b) apurar, em face de representação, a existênciã áe
quaisquer atos que constituam abusos do poder ~conó
mico, puníveis nesta lei.
c) ordenar providências que -c-onduzam à cessac;ão da
prática de abuso do poder económico dentro do prã.Zoque determinar;
d) decidir sobre a existência ou nã-o de abusos do poder econômico, nos termos de5ta lei; e) notificar os interessados das suas decisões e lhes
dar cumprimento;
f) deU!rmiriar à Procuradoria as providências administrativas ... (VETADO) ... cabíveís;
g) requisitar dos órgãos do Poder Exe_cutívo federal e
solicitar dos Estados ou-Municipios as providências ne~
ces.sárias para cumprimento desta lei;
h) requisítar de todos os- órgãos d_Q poder Público serviços, pessoal, diligênCias e informações neCessárias ao
cumprimento desta lei;
i) aprovar a indicação de peritos e téi::nlcos que devam
colaborar n<l realização de exameS, vistorias e estudos, a:
provando, em cada caso, os respectivos hOnorários e demais despesas de processo que deverão ser pagas pela
Empresa, se vier a ser punida nos termos desta lei;
j) requerer a intervenção nos termos desta lei;
I) (VETADO)
m) cominar multa, nos termos desta lei;
n) estruturar o quadro de seu pessoal a ser submetido
ao Congresso Nacional, atúvés do Pi-esidente do Conselho de Ministros;
o) fornecer anualmente, ao Presidente do Conselho de
Ministros, dados relativos à elaboração do anexo do
CADE para a proposta orçamentária da União;· ·
p) propor a desapropriação _do acervo de empresas
nos casos previstos nesta lei;

q) fazer, quando necessário, o levantamento das pessoas jurídicas;
r) instruir o público sobre as formas de abuso do poder econômico.
·
Árt. 18. O CADE exercerá a fiscalização da administração das emPresas de economia mista e das que
constituem patrimônio nacional, sob qualquer forma de_
organização.
§ J<:> Essa fiScalização se estende à gestão económica
da errtpresa ·e regime de contabilidade, exercendo~se por
processo indireto de consulta e a posteriori.
§ 21' O CADE examinará anualmente os balanços e
relatórios das empresas a que se refere este artigo e, em
face deles e dos resultados de sua fiscalizac;ão, proporã
<to Presidente do Conselho de Ministros as providências
que lhe parecerem necessárias.
Art. 19. Os servidores e os administradOres de emM
presas que exercem função delegada do poder público e
que praticarem atas eivadQ.S.àe1fbuso__do poder económico ficarão sujeitoS", -rtrêm da sanção penal, à destituição
do cargo ou funcão, a qual poderá ser promovida pelo
Ministério PUblico ou pelo lesado, perante a autÓridade
administrativa superior ou do Poder Judiciário.
Art. 20. Independentemente da responsabilidade de
que trata o arrígo anterior, poderá a parte lesada por abuso de poder económico exigir do órgãO e se_us administradores ou quaisquer responsáveis, solidariamente, asatisfação das perdas e danos na forma do direito comum.
Art. 21. O CADE efet.uará peSquisa e estudos que
habilitem:
a) a determinar a influência que, sobre a economia
nacional, exercem as margens de lucro obtidas pelas empresas e sua aplicação eni h.icros distribuídos e lucros
reinvestidos;
b) a defiriir Os métodos de concorrência desleal.
Parágrafo único. Concluídas as pesquisas e estudos
de que truta este artigo o CADE enviará as suaS conclusÕêS"ITõ Presidente do Conselho de Ministros, QUe não só
adoturá as providências administrativas cabíveis, como,
se for o caso, através de Mensagem ao Congresso Nacional, soliêítUrá ri"s necessáriaS medidas de caráter legislativo.

Art. 22. Por proposta do CAD E. o Presidente do
Conselho de Ministros envíarã, no prazo de noventa (90)
dias, ao Congresso Nacional, Mensagem, acompanhada
de antcprojeto de lei, dispondo sobre normas gerais de
contabilidade_ a serem adotadas pelas empresas, objetivando a padronização dos balanc;os e a racionalização
das contas.
Art. 23. Compete ao Presidente do CADE·
a) presidir as reuniões, fazei-Cumprir as suaS decisôes
e zelar pelu observância de seu regimento;
b) distribuir os processos por sorteio entre os
-membros do CAD E, nas reuniões do órgão;
c) proferir, além do voto, como membro do CADE, ovoto de qualidade em c_aso de empate;
d) requisitar de quaisquer repartições federais, inclushre das autarquias e sociedades de economia mista, as
informações e dHigê_ncius necessárias à execução desta lei
e solicitá-las u autoridades estaduais e municipais;
e) represe-ntar legalmente o CADf;
f) orientar, fiscalizar e superintender os diversos serviços do CADE;
g) convocar as sessões, mandando organizar a respectiva paut:.l;h) estruturar o quadro de pessoal e submetê-lo àaproVáçªq_do __CADE;
i) subscrever a correspondência.
Art. 24. Compete aos membros do CADE:
a) presidir a instruçã~ e relatar as representações
contra os atos de abuso do poder económico;
b) emitir VotOs em todas as questões submetidas a
dec_isão do plenário;
-"c) lavrãi a decisão dos processo_s __ que relatarem;
_d) desincumbir~se das_demais tarefas cjue_ lhes forem
cometidas pelo regimento.
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CAPITULO V
Da Competê-ncia da

Pro~uradoria

Art. 25._ Cmnpete--à PiÕcuradOria;
a)_ zelar, no que couber, pela execução desta lei, cumprindo e fazendo cumprir -as decisões do CADE:
b) manifestar-Se rias averiguações preliminares, pelo
~rfquivamen-to das represerltaçôes ou pela. abertura do
competente processo administrativo;
c) aditar as repres-entações que ingressarem no CADE;
d) acompanhar as averiguações preliminares e os
processos administrativos, susfentaildo em plenário as
razões dã representação;
e) requerer <iÕ CADE as diligências e- informações
qUe julgar cãbíVeiS pàra instrução das averiguações preliminares do processo administrativo, acompanhando sua
realização_~

f) oficiar e dizer de direitO sobfe as representações
que ingressarem no CADE.

Dlis

CAPITULO VI
Norma~ Processuais

Art. 26. A existência de abusos do poder económicoserá apurada em processo administrativo instaurado
pelo CADE;
Art. 27. Averiguac;ões, preliminares, independentemente de notificação dos possíveis responsãveis , verificando sempre se há real motivo para a instauração do
respectivo processo administrativo, provocado por representac;1'io.
Art. 28. As averiguações preliminares serão realizadas:
-a) ex officiõ peJo CADE;
b} em virtude de representação:
bl) de Governador de Estado;
b2) de Assembléia Lçgislativa;
b3) de Prefeito Municipal;
b4) de Câmara Municipal;
b5) de órgão da administração pública federal, e-staduul, municipal, autárquica e de economia mista;
b6) de pessoa física ou jurídica.
§ J<:> O Presidente designará, por sorteio, dentre os
membros do CADE, relator para as averiguações preliminares, que procederão a instauração do processO adminstrativo.
§ 211 A reprcsentac;ão de Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmarã Ou d6 Senado independerá de averiguação preliminar, instaurando-se desde Jogo, o processo- administrativo.
Art. 29. A represeritação enumerada no art. 28 será
escrita, devidamente fundamentada e terá firma reconhe·
cida.
Art. 30. Concluída dentro de 30 dias iinprorrogáveis, n averiguação preliminar, O CADE, em face das
conclusões do Relator, e ouvida a Procuradoria determinará .u instauração do processo <fdministrativo ·ou o arquivumento da representação.
Art. 31. Instaurado o processo adminístrativo, o
Presidente, por sorteio em sessão, designõ:~rá relator dentre os membros do CADE.
P'J.rágrafo único. O relator dirigirá todos os atos do
processo iidffiinistrativo e zelará pelo escrupuloso cumprimento dos prazos estabelecidos nesta·Jei.
Art. 32. O relator designará dia., hora e local para o
inicio da prova e fUrá notificar os indiciados.
§ l9 A prová ser·á- iniciada dentro de lO a 45 dias, a
contar da instauração do processo administrativo.
§ 2~> A notificação será feita aos indiciados por carta
com recibo de volta ou através de cartório de registro de
títulos e_ documentos.
S 31' Esgotados os recursos _de notific<lçâo pessoal,
por_ riào ter S_ido po_ssível encontrar os indiciados, será
feita notifi_ca_çào espeCiat por edital publicado no Diário
Oficial da União e em um jornal de grande circulação no
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Estado cru que residam ou tenham sede. nele se esclarecendo que substitui a notificação pessoal.
Art. 33, A notlficliçào c_oriterã:
_
a) inteiro teor da representação e da deliberação que
determinou a instauração do processo administrativO;
b) indicação do dia, hora e local em que terá início a
prova e poderá ser apresentada a defesa.
Art. 34. Considerar~se-â revelo notificado que não
apresentar defesa no prazo legal, contra ele correndo os
mais prazos, indcpeiide-rifetfú:nle--de notifico,çào. Qualquer que seja a fase em que se encontre o processo, nele
poderá intervir o revel,
Art. _35~ O proces-so administrativo deve ser conduzido com a maior brevidade compatível com o pleno esclarecimento dos fatos, nisso se esmeran.do o Presidente
do CAD E, seus membros, a Procuradoria e seus servidO~
res e funcionáriOs, sob pená de promoção da respectiva
responsabilidade.
Art. 36. Na instauração do processo observar-se-á
disposto no Livro II, CapífU.lo UI, Título I do Código de
Processo Penal, com as alterações cons-tantes desta lei.
Art. 37. Na instrução_ d.o processo serão inqUiridas
todas as testem_unh_as _çonvocadas_ pelo CADE
permitindo-se o arrolam_ento_de oitQ (8) testemunhas, no
máximo, pelos indiciados.
§ [9 Não comparecendo a testeinunha, proceder-seá na forma do disposto no artigo 218 do Códig-O de Processo Penal, a fim de que seja apreseritada dentro de 5
(cinco) dias.
§ 29 Constitui crime e será punido na forma do art.
342 do Código Penal, fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha, perito tradutor ou intérprete.
§ 3• (VETADO)
Art. 38. A prova determinada pelo relator, inclusive
a requerida pelo indiciado e a inquirição de testemunha e
a realização de diligência, serão- produzidas no prazo 'de
trinta (30) dias.
Art. 39. O Relator poderá determinar a realizaÇão
de diligênCias~ complementares e conceder dil~àQ para a
condusão_de prova dentro do prazo de vinte (20) dias.
Art. 40. A empresa indiciada poderá acompanhar o
processo por seu titular e seus diretOres ou gerente"s ·ou
por advogado legalmente habilitado. Em qualquer caso,
a empresa indiciada terá amplo acesso ã.o processo no
CADE.
Art. 4!. As notificações serão sempre pessoais, mediante carta re_gis~rada com recibo de volta, observado o
disposto no parágrafo 39 do artigo 32. Na decisão final
ter-se-ão as partes por cientes, com a sua publicação resumida, no_ Diário Oficial da União.
Art. 42. No ato do_julgamento em plenário, na forma estabelecida no regimento dq CAQE, o Procurador e
os indiciados o_u seus advogados terão, respectivamente,
direito .à palavra por 15 (quinze) minutos cada um.
Art. 43. Decidindo pela procedência da representação e p-roclamando determinado ato__ ou a tos como de
abuso do poder econômico, o CADE, ouvida a Procuradoria, fixará prázo para·que os responsáveis, de acordo
com as_ circunstâncias, cessem sua prática, multando-os
de 5 (cinco) a '!_0_.000 (dez mil) vezes o valor do ~alário
mínimo vigente no País, na data da decisão.
§ t 9 O prazo a que se refere este artigo contar-se-á a
partir da duta_da publicação da decisão do CADE no
Diário Oficial da União.
§ 29 A decisão do CADE será publicada dentro de
cinco dias no Diá_rio _Oficial da União.
Art. 44. A decisão do CADE pela existência de _abuso do poder econômico conterá:
a) especifiCãÇão dos fatOS- c(ue Consfitua-rnos-abusos apurados e a indicação das providências a serem tomadas
pelos· responsáveis para fazê-los cessar;
b) prazos dentro do qual devam ser iniciadas e con~
cluídas as providênciaS referidas na alínea anterior;
c) multa estipulada.
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ArL 45. Os indiciados declaração dentro de 10 (dez)
dias, sua disposição ou não de realizar as providências
ordenadas pelo CADE para que cessem, no prazo que
lhes foi assinalado, o abuso do poder econômico apurado.
- -§--W No caso de recusa, o CADE requererá imediata
interveriçào.
§ 2Q Declarando os indiciados que realizarão as providências ordenadas e findo o prazo a que se refere o artigo 43, o CADE procederá a investigações para verificar
a cessação ou não do abuso do poder econômico apurado.
Art. 46. Apurada, pelo CADE, a cessação do abuso
do poder económico, os resj:JOnsãveis assinarão um termo comprometendo-se a não reincidir, sob pena de nova
multa, cujo limite é fixado no dobro da incidência máxima prevista no art. 43.
ParágrafO único:- No caso dessa reincidência ser específica, alêm do agravamento da multa, dar~se-á de imediato a intervenção.
AJ:t. 47. Se os notificados não cumprirem as determinações do CADE, no prazo fixado, este promoverá a
execução Judicial da decisão requerendo a_ intervenção de
uma, algumas ou todas as empresas.
Parágrafo único. Na execução da multa será adotado o rito processual das ações executivas por dívidas fiscais.
CAPITULO VII
Do Processo Judicial
Art. 48. A in.tc~_rvenção será r~querida ... (VETAD-:
DO) ... dentro de 10 (dez) dias a Juíz_o dos Feitos_ da F~
zenda Pública da sede das empresas incrimínadas ou de
uma delas à escolha do CADE, se tiverem sedes diversas,
em petição fundamentada com os requisitos enumerados
no art. 158 do Código Qe Processo Civ_i_l, no que for aplicável.
Parágrafo único. A petição conterá a indicação precisa dos a tos ou fatos apurados como abuso do poder económico e o objetivo da intervenção, devendo ser acompanhada dos autos do processo administrativo original ou cópia autêntica.
Art. 49. Se a petição não satisfizeras requisitos referidos no artigo anterior, o juiz ordenará que dentro de 10
(dez) dias sejam sanadas as omissões e irregularidades e
determinará ao CADE que no mesrno prazo forneça as
informações que-lhes pareça necesSárías.
.Ea.r..ágrafo único. Verificado o vício de notificação
no processo administrativo ot.i cerceam~nto no direito do
indicii.ldo, o Juiz indeferirá a inicial se rlão puderem ser
supridas as irregularidades.
Art. 50. Se a inicial for recebida, o Juiz, dentro de 15
(quinze) dias, proferirá sentença.
- Art. 51. Decretada a intervenção, o Juiz oficiará ao
CADE para que este, pelo interventor que designar, promova a execução da sua deci_são.
§ (9 Se, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as empresas incriminadas apresentarem Ímpugnaçâ.o do interventor por motivo de inaptidão ou inidoneidade, feita a
prova da alegação em 3 (três) dias, o Juiz decidirá em igual prazo.
§ 2ç. ·Se a impugnação for julgada procedente, o juiz
abrirá ao CADE oportunidade para a indicação de novo
interventor, o que será feito dentro de (5_) cinco dias.
Art.· 52. Da sentença que indeferir a intervenção caberá, dentro de 5 (ciitCo) dias, agravo de petição para o
Tribunal Federal de Recursos.
An. 53. Empossado o interventor, mediante termo
judicial, o Juiz fará intimar os incriminados por mandado ou precatória.
Art. 54. Dentro de 10 (dez) dias da intíniilção os incriminados poderão embargar a sentença.
Art. 55. Apresentados os embargos, dar-se-á vista
dos autos _ao representante do MinistériO Público, por 10
(dez) dias, para impugná-los.
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Art. 56. Terminado o prazo da impugnação dos embargos, se as partes o requererem, co_nceder-se-á dilação
de lO (dez) dias para prova., findos os quais o Juiz designai-à ·di~t e hora para·a audiência e instrução e julgamento, çom observância do disposto nos arts. 263 e 272 do
Código de Processo Civil.
§ l9 O Juiz poderá determinar, ex-ofício a Produção
da prova que julgar conveniente, dentro do prazo de. lO
(dez) dias assinalado.
-§ 2<> Se a prova tiver de ser produzida fora. da sede
do Juízo, por precatória, o Juiz marcará para seu cumprimento-prazO não superior a 30 (trinta) dias.
§ 3"' O juiz deprecado também estará sujeíto ao prazo de 30 (trinta) dias requerido no parágrafo anterior.
Art. 57. Procedendo os embar_gos, caberá recurso de
ofício que não terá ·efeito suspensivo e será interposto
por simples declaração do Juiz na sentença.
~tt,_5K_- Julgados improcedentes._ os e_mbargos, caberá agravo de instrumento _com o aio estabelecido nos
arts.,_84:f_e 845 da Código de Processo_ Civil. ~
.
Ai"f. 59. Os_ process_os _e_ os julgamentos referidos
nesta lei terão preferência sobre qualquer processo ou
julgamento_salvo os de habeas corpus ou Mandato dCSe-gurunça.
Ait.- 60. A intervenção poderá ser revogada antes do
prazo estabelecido com audiência do Procurador.... (VETADO) ... desde que comprovada a cessação da prática
do abuso que tenha dado origem ao processo.
.. Art. 61. Verificada ... (VETADO) ... a impossibilidade da normalização _da atividade econômiça da empresa o Juiz determinará a requerimento ... (VETADO)"'
sua liqilidação judicial, ressalvada à União a_ faculdade
de desapropriá-la se convier ao interesse público.
Parágrafo único. A liqUidação se fará nos termos do
livro IV, Título XXXVIII do Código de Processo civil.
Art. 62. Ao interventor compete praticar ou ordenar que sejam praticados os atas necessários à cessação
do abuso~d.e que tenha dado origem à intervenção.
Art. 63. Ao interventor é assegurado, quando necessário, livre acesso a todos os livro, papéis e documentos
da empresa, bem como ao conhecimento dos bens e Valores desta ii-lclusive os que se achem em poder de terceiros.
Parágrafo única·: Empossado o interVentor providenciará, se·julgar necessário, junto à Administração da
empresa, o inventário dos seus bens e o respectivo balanço.
Art. 64. Os responsáveis pela administr<1ção da empresa permanecerão no exercício de suas funções, subprdinadas ao interventor em tudo quanto diga respeito à
prática de atos de competência deste.
Art. 65. Se a maioria dos responsáveis pela Administração da Empresa recusar colaboração ao interventor, o Juiz do Feito mandará que este assuma a Administração total da empresa.
Art. 66. O Juiz do Feito poderá afastar de suas
funções os responsáveis pela administração que, comprovadamente, obstarem o cumprimento de atas da
competência do interventor. A substituição dar-se-á na
forma estabelecida no contrato social da empresa.
Art. 67. Se, apesar das providências previstas no artigo anterior, um ou mais responsáveis pela AdminiStração da empresa persistirem em obstar a ação do iotef·
ventor;o Juiz do Feito procederá na forma do disposto
no artigo 66.
Art. 68. O Juiz do Feito arbítrará a remuneração do
interventor.
Art. 69. O interventor será substitu(do se renunciar,
falecer, for declarado interdito, i_ncorrer em falência ou
pedir concord_ata preventiva, oU -infríilgi"r ·quaisCJue·r de
seus deveres.
Art. 70. Além das funções mencionadas no artigo
63, compete airida ao Jnterventor:
a) receber e averiguar reclamações de terceiros;
b) denunciar ao Juiz e·ao CADE quaisquer irregularidades ou fraudes praticadas pelos responsáveis pela
empresa e dos quais venha a ter conheciment_~;
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c) apresentar ao Juiz e ao CADE relatório mensal dC
suas atividadcs;

d) sustar todo e qualquer ato da Diretoria da Empresa que importe em obs1ar a aç_ão de normalização d-os negócios e em assim a cessação de qualquer abuso do poder
econôrriico definido nesta lei.
Art. 71.

As despesas resultantes da intervenção cor-

rerão por conta da empresa contra a qual ela for decretada.
Da Fiscalização
Art. 72. A partir da vigênchi-· desta leCO Departamento Nacional de Indústria e ConlérciO e as Juilt.aS-Comerciais ou órgilos c_orrespondcntes noS Estad_Õs pode.,
rilo arquivar quaisquer atas rc:Jativos à constituição,

transformação, fusão, incoifroraçã-o ou agrupamerito deempresas, bem como quaisquer alterações nos respectivos atos constitutivos. sem que dos mesmos conste;
a) dedarução precisa e -defalhada do seu oOjCto;
b) o c;.~pital de cada sócio e a forma e prazo de sua
rcalizaçUo;
c) nome por extenso c qualificação de cada _!.lm dos
sócios acionistas;
d) o local da sede c respectivo endereço, inclusive das
filiais declaradas;
e) os nomes dos díretorcs por extenso e respectiva
qualificaçiío;
f) o prazo de duração da sociedade;
g) número, espécie e valor das ações.
Parágrafo úníco. Nos instrumentos de dístrató,"ã:lérii
da declaração da import;:incia repartida cntr_e os sócios e
a referência à pCssou oú- peSSoas que assumirem o ativo e
o passivo da empresa, deverão
indicados os motivos
da dissolução.

ser

Art. 73. O Dcparwmento Nacional de Indústria ·e
Comércio e as Juntas Comerciais ou órgãoS cOrrespondentes nos Estad!Js enviarão ao CADE, quando solicitado, um resumo de cada um dos a tos, contratos, estatutos
ou alterações que hajam arquivado ou rCgistrado, com as
inform<Jçõcs a que se refere o artigo anterio'r.
Art. 74. Não lerão validade, senão depois de aprovados c registrados pelo CADE, os utos, ajustes, acordos
ou convenções entre as empresas, de qualquer natureza,
ou entre pessoas ou grupo de pessoas vinculadas a tais
empresas ou interessadus no objeto de seus negócios que
tenhum por efeito:
a) equilibmr a ·produçüo com o consumo;
b) regular o mercado;
c) padronizar a produção;
d) estubilizar os preços;
e) especializar a produção ou distribuição;
f) estabelecer uma restrição de distribuição em detrimento de outras mercadorias do mesmo gênero ou desti~
nadas à satisfaçãO de neCessidades conexas~
§ J9 Os a tos de categoria referidas neste artido já vigentes na data da publicaç~o des-ta [e1, deverão ser submetidos ii aprovação do CADE dentro do prazo de 120
(cento e vinte) dias.
§ 2Y O.s a tos a que se refere o parágrafo anterior que
não rorcm apresentados
CADE:,- no prazo regulamentar, tornarão _os seus _responsáveis passíveis de multa que
variará entres (cincoTa roo (cem) vêies o-m~ior salário
mínimo, sem prejuízo do cumpriment,o dessa exigência
legal, sob pena de intervenção.
§ 3Y Em qualquer caso será de 60 (sessenta) dias o
prazo para o pronunciamento do CADE. Findo este prazo, entende-se o ato válido até que o CADE sobre ele se
pronuncie.

ao

Art. 75. As autoridades federais, os di retores de autarquius federais e de sociedades cte economia mi.Stã São
obrigados a prestar, sob pena de responsabliidade, toda
a assistência e colaboraçãoQue lhes for solicitada pelo

CADE.
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LEI N' 4.137- DE !O DE
SETEMBRO DE [962

Art. 76. As autoridudes federais, os diretores de auturquiüs fcderuis ou sociedades de economia mista, são
obrigados a representar junto ao CADE contra os abusos do poder econômico de que tenham conhecimento
no exercício de sw.ts atribuições.

Arl. 77. Os fundonórios públicos, os servidores federais ou autárquicos ou os de: empresa de economia
mista que dificultarem, retardarem ou embaraçarem a
ação do CADE ou de~seus funcionários e servidores, ficarão sujeitos à penulid<ldc de suspensão ou demissão a
bem do serviço públíco, iniciando-se o processo administru_tivo competente, medlantc representação do CADE
sem prejuízo da-s sunções pen<lis -que coub~l-em no caso,
- - originadas também por processo promovido pelÕ CADE.
Art. 78. As rdrtpresas; sempre que houver, para cada
caso dcr.:isão do CADE nesse sentido, sii.o obrigadas a exibir a sua c_ontubilidade aos peritos e funcion~_rios encarregados da fiscalização, nela compreendidos todos os
livros, documentos, papéis e arquivados dentro em 72
(setenta e duas) hows do recebimento da notificação escritu.

§ ls> A recusa du exibição importará na condenação
ao pagamento de multa arbitrata pelo CAD E, que variarã entre 5 (cinco) e 500 (quinhentas) vezes o maior
salório-mínimo.

~ .is> Ainda no cuso dc·recusa, 6 CADE, sein pi=ejuízo
das dem-ais sanções desta lei, requererá ao Juiz a exibição
da es.:rita obedecidas as normas d_o_ar_(igo 216 e seguintes
do O.S~igo de Processo Civil.
Art. 79. Incidem no delito do Urtigo 325 do Código
Penal e silo passíveis de demissão os funcionários do
CADE que r.cvclem a terceiros os fatos de que tenham
conhecimento a~ravés de sua fiscalizacào.
Art. ~0. As empresas sUo obrigudas a prestar ao
CADE por escrito c devidamente autenticadas todas as
íilfõrrri~~.z_e~ que lhes forem Soli:itadas.
Purúgrafo único. Os di_retores, administradores ou
gerentes dC empresa"S-quC _se rCcuúirein ç;res.tar informações na forma de.ste urtigo ou que as fornecerem inexatas com dolo !Ju má-fé, ficarão sujeitos d pena de detenção por um a três mes_es.

a

Art. 81. A repressão dos a tos de abuso do poder económico de que tratam os artigõs anteriores--não excluí
-punição de outras iJÍfrações contra a_econoillia "popularnem os processos administrativos para apuração de faltas cometidas por servidores públicos ou autárquicos.

Partes vetadas pelo Presidente da República e
mantidas pelo Congresso Nacional do Projeto que se
transformou mi Lei nY 4.137, de 10 de setembro de
1962 (que regula a repressão do abuso do poder eco~
nômico).
O Presidente da República;
Faço sab_er que o Congresso Nacional manteve e eu
promulgo, nos termos do urt. 70, § 3?, da Constituição
Fcúcr:ll e do <lrt. 3Y, item III, do Ato Adicional, os $eguintcS diSpoSitivos da -lei nY 4.137, de lO de setembro de

-T%2.

-

"Ar!. 4~. Serü automatkamente cassada a patente
conc.c.dida pelo Dep<lrtamcnto Nacional de Propriedade
Industrial d~dc que fcitu a prova de já haver sido conce- _
dida c caducado r.::m nuçào que mantenhu acordo.~ sobre
a matêria com o Brasil."
"Art. 99
"Art. 9~
§ 3<~ Dura_nte o período do mandato os membros do
CADE terão no que nào colidir com esta lei, as garantias
e as incompatibilidades atribuídas aos membros do Po~
der Judiciário, inclusive a proibição de exercer atividades
políti_co-partidúrias, que se estende aos lnspetorcs regionais."
"Art. 17.
f)

... e judir.::iais ..

"Art. 17.
l) determinar à Procuradoria que, nos tennos du Lei
n9 3.502, àr.!-21 de dezembro de 1958, promóVU O seqUes•
tro c perdimento dt's bens ou valores p-or enriquecimento
ilicit!J de membro do CADE, seus uuxilfures ou do pcs·
soa! nele lOLato."
"Art. 48.
.. ............ pelo CADE ..
"Art. 60.- ... -:

..................... do CADE .-.-•..

c

•••

Hrusília, 23 de-noVembro de 1962; 14lY da lndepen~
dênciu e 74~ da República. -JOÃO GOVLART.

a

Parágrafo único. Não exclui também as pesquisas
determinadas por Combsões Parlamentares de Inquérito. nem os estudoS da vida econõmica do País, feitos com
objctivos análogos pelo Conselho NaCional de Economia.
-Ar!. 82. Os custeio de pessoal e material do CADE
coneró à conta de dotações incluídas no anexo da Presidência do Conselho de Ministros, no orç~inento da U~
nião.
Art. 83. f: o Poder Executivo autorizado a abrir crê·
dito especial ate o limite de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruZêiros) p"ara ocorrer às despesas aecor~
rentes desta lei.
krt. 84. O POder Executivo baixará, dentro de 60
dia$, as __ normas regulamentares que se tornem necessárias à perfeita execução desta lei.
-Art. 85. Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias
depois de sua publicação, revogadas as disposições em
- contrário.
Brasília; tó de setembro de 1962;..141~' da Independência e 74~> da República.- JOÃO GOULART- Francisco Brochado da Rocha - Miguel Ca1mon.

DIREITOS AUTORAIS
LEI N' 5.988, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 1973
Regula os Direitos Autorais e dâ outras providências.

TITULO I
Disposições Preliminares
Art. J9 Esta J..ei regula os direitos autorais,
entendendo-se sob esta denominação os direitos de autor
e direitos que lhe são conexos.
!Y Os estrangeiros domiciliados no exterior goza~
riio--da proteçào dos acordos, convenções e tratados ratificados pelo Brasil.
§ 29 Os a pútridas equiparam-se, para efeito desta Lei,
aos nacionais do país cm que tenham domicílio.
Art. 2? Os direitos autorais reputam-se, para os efei-tos legais, bens móveis.
Ã.rt. J9 Interpretam-se restritivamente os negócios
juridicos sobre direitos autorais.
Art. 4Y Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I:- publiCação - a comunicação da obra ao público,
por qualquer forma ou process-6; II- transmissão ou emíssào- a difusão, por meio de
ondas radioelétricas;·'de sons ou de sons e imag;ens;

*
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III- retransmissão - a emissão~simultânea ou posteior, da transmissão de uma empresa de radiodifusão
por outra;
IV- reprodução- a cópia de obra literária, científi---·
ca ou artística bem como de fonograma;V- contrafação - a reprodução não autorizada;
VI-obra.
a) em colaboração - quando é produzida em comum, por dois ou mais autores;
.
b) anônima- quando não se indica o nome do autor,
por sua determinação, ou por- ser desconhecido;
c) pseudôni_ma- quando o autor se oculta sob nome
suposto que lhe não possibilita a identificação;
d) inédita - a que não haja sido objeto _de publicação;
e) póstuma- a que se publique após a morte do autor;
f) originária - a criação primígena;
g) derivada- a que, constituindo criação autônoma,
resulta da adaptação de obra originária:;
VIl- fonograma- a fixaçãó,-exclusivamente sonora, em suporte material;
VI((- videofonograma- a fixação de imagem e som
em suporte material;
IX- editor- a pessoa ffsica ou jurídica qúê adquire
o direito exclusivo de reprodução gráfica da obra;
X - produtor;
a) fonográfico ou videOfonográfico - a pessOa física
ou jurídica que, pela prirõeira vez, prodUz o rortograma
ou o videofonograma;
b) cinematográfico- a pessoa física ou jii"rídica que
assume a iniciativa, a coordenação e a responsabilidade
da feitura da obra de projeção em tela;
XI- empresa de radiodifusão - a empresa de -~ádio
ou de televisão, ou análogo que transmite, com a utilização ou não, de fio, programas ao público;
XII- artist'a - o atar, locutor, narrador, declamador, cantor, bailarino, músico o_u qualquer intérprete, ou
executante de obra literária, artística ou científica.
Art. 511 Não caem no domínio da União;do Estado,
do Distrito Federal ou dos Municípios, as obras sjmplesmente por eles subvencionadas.
Parágrafo· único. Pertencem à União, aos_ Estados,
ao Distrito Federal ou aos Municípios; os rTfãnüscritos
de seus arquivos, bibliotecas ou repartições.
TITULO I
Das obras intelectuais protegidas
Art. 61' São obras intelectuais as criações do espírito,
de qualquer modo exteriorizadas, tais como:
I - os livros; brochuras, folhetos, cartas-missivas e
outros escritoS;
I I - as conferências, alocuções, sermões e outras
obras da mesma _natureza;
I I l - as obras dramáticas e dramático-musicais;
IV- as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica s_e__fixe por escrito ou por outra qualquer
forma;
V- as composições musicais, tenham ou não letra;
VI- as obras cinematográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da cinematografia;
VII- as _obras fotográficas e as prOduzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, desde que, pela
escolha de seu objeto e pelas condições de sua execução,
possam ser consideradas criação artística;
VIII -as obras de desenho, pintura, gravura, escultura e litografia;
IX- as ilustrações, cartas geográficas~ outras obras
da mesma natureza;
X- os projetas, esboços e obras plásticas concernentes a geografia, tOpografia;- engenharfã, arquitetura, cenografia e ciência;
XI - as obras de arte aplicada, desde que seu valor
artístico possa dissociar-se do caráter indus_tda_l do objeto a que estiverem sobrepostas;
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za, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Es·
XII -as adaptações, traduções e outras transforcola de Belus Artes da Universidade Federal do Rio de
mações de obras originárias, desde que, previamente auJaneiro, no Instituto Nacional de Cinema, ou no Consetorizada e não lhes causando dano, se apresentarem
lho Fed~ral de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
como ciiaçãO intelectual nova.
§ I Y Se a obra for de natureza que comporte registro
Art. 7Y Protegem-se corno obras intelectuais indeem mais de um desses órgãos, deverá ser registrada napendentes, sem prejuízo dos direitos dos autores das parquele com que tiver maior afinidade.
_!_es que as_constiqJem, as coletàneas ou as compíl~ções,
§ 2Q O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá,
como seletas, compêndios, antologias, enCiclopédias, dia qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro,
cionáiíOs-;jornais, reviStas, cole~âneas de textos legais, de
conferindo a outros Órgãos as atribuições a que se refere
despachos, de decisões ou de pareceres administrativos,
este artigo.
parlam entales ou judiciais, desde que, pelos critéri_os de
§ 39 Não se enquadrando a obra nas entidade noseleção e organização, constituam criação -intelectuaL
meadas neste artigo, o registro poderá ser fe'ito ·no ConParágrafo único. Cada iU-tOr conserva, neste cãSo',-o
selho
Nacional de Direito Autoria!.
seu direito sobre a sua produção e poderá reproduzi-la
Art. 18. Ás dúvidas que se levantarem quando do
em separado.
registro serão submetidas, pelo Órgão que o está procesArt. 8Y :E. titular de direitos de autor, quem adapta,
sando, a decisão do Conselho Nacio_n_al de Direito Autotraduz, arranja ou orquestra obra caída no domíniO
ral.
púb!ico; todavia não pode-, quem assim age, opor-se a
Art. 19. O registro da obra intelectual e seu respectioutra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo traslado serão gratuitos.
vo se for cópia da sua.
Art. 20. ·· Salvo prova em contrário, é autor aquele
Art. -911 A cópia de obra _de arte plástica feita pelo em cujo nome foi registrada a obra intelectual, ou conste
próprio autor é assegurada a mesma proteção de que
do pedido de licenciamento para obra de engenharia ou
goza o original.
arquitetura.
Art. 10. A proteção à obra _intelectual abrange o seu
título, se original e inconfundível como o de o_utra obra
TITULO li!
do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro
Dos direitos do autor
autor.
CAPITULO I
PUrágrafo único. O tltulo de publicações periódicas,
Disposições preliminares
indusive jornais, é protegido até um ano após a saída de
Art. 21. O aUtor é titular de direitos morais e patriseu último número, salvo se forem anuais, caso em que
- - moniais sobre a obra intelectual que produziu.
esse prazo se elevará ã âois anos.
-- Art. 22. Não pode exercer direitos autorais o titular
Art. 1L As disposições desta lei não se aplicam a
cuja obra foi retirada de circulação em virtude de sentextos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulater:tç:a judicial i~recotrível.
mentos, decisão judiciais _e demais atas of:iciais.
Parágrafo únicÕ. Poderá, entretanto, o autor reivindicar os lucros, eventualmente auferidos com a exploCAPITULO ll
ração de sua obra, enquanto a mesma esteve em circuDa autoria das obras intelectuais
lação.
Art. 23. Salvo convenção em contrário, os coArt. 12. Para identificar-se como autor, poderá o
autores da obra intelectual exercerão, de comum acordo,
criador da obra intelectual U$.ar de}- ~~u n9me civil, comseus direitos.
pleto ou abreviado até 'por suas iniciais, de pseudônimo
Parágrafo único. Em caso de divergência, decidirá o
ou de qualquer sinal convencionaL
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não
CoriseJhO Nacional dt.: Direito Autoral, a requerimento
havendo prova em contrário; aquele que, por uma das
de qualquer deles.
Art. 24. Se a contribuição de cada co-autor pertenmodalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou aM
cer a gênero diverso, qualquer deles poderá explorá-la
nunciada esssa qualidade na sua utilização.
separadamente, desde que não haja prejuízo para a utilização ecoriômica da obra comum.
Parágrafo único. Na falta de indicação ou anúncio,
presume-se autor da obra intelectual aquele que a tiver
CAPITULO II
utilizado publicamente.
dos Direitos Morais do Autor
Art. 14. A autoria da obra em colaboração é atri-buída àquele ou àqueles colaboradQr~ em_ cujo nome,
Art. 2-5. São direitos morais do autor:
Pseudônimo ou sinal convencional for utilizada.
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a paternidade
Parágrafo único. Não se considera colabodor quem
da obm;
simplesmente auxiliou o autor na produção da obra int~
II -~o de ter seu nome, pseudónimo ou sinal convenJectual, revendo-a, atualizando-a, bem como fiscalizancional indicado ou _a_nunciado, como sendo o autor, naudo ou dirigindo sua edição ou sua apresentação pelo teatilização -de sua obra;
tro, cinema, fotografia ou radiodifusão sonora ou a,pdioIII - o de conservá-la ii:tédita;
visual.
IV - o de assegurar-lhe a integridade, opondo se a
Art. 15. QuandO se trata de obra realizada por difequalquer
modificações, ou à prãtica de atos que, de qualrentes pessoas, mas organizada por empresa singular ou
quer forma, possam prejudicá-la, ou atingi-lo, como aucoletiya e: em seu nome utilizada, a esta caberá sua. autotor; em -sua repUtação ou honra;
ria_
V - o de modificá-la, antes ou depois de uttlizada;
Art. 16. São co-autores da obra c_inematográfica o
VI
de retirá-la de circulação, ou de lhe suspender
autor do assunto ou argumento literário, musícal ou
qualquer forma de utilização jâ autorizada.
litero-musical, o diretor c o produtor.
§ 111 Por morte do autor, transmitem-se a seus herParágrafo único. COnsideram:-se co-autores de desedeiros os direitos a que se referem os incisos I a IV deste
nhos animados os que criam os desenhos utilizados na
artigo.
§' 211 -eompete ao Estado, que a exercerá atravês do
obra cinematográfica.
Conselho Nacional de Direito Autoral, a defesa da integridade e ge_nuinidade da obra caída em domínio públiCAPITULO III
co.
Do registro das obras intelectuais
§ 3Y Nos casos dos incisos V e VI deste artigo,
ressalvamMse as indenizações a terceiros, quando coubeArt. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da
rem.
obra intelectual poderá -registrá-la, conforme sua nature-
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Art. 26. Cube exClusivamente ao diretor o exercício
dos direitos morais sob!'e a obra cinematográfica; mas
ele só poderá impedir a uti!izaçiio da película após
tença judicial passada em Julgado.
Art. 27. Se o dono da construção; executada segundo projeto arquitetônico por ele aprovado, nela (ntrõduzir alterações durante suu execução -ou após concluída,
sem o consentimento do autor do projeto, poderá este re-.
pudi<.1r a paternidade da concepção da obra modificada,
não sendo lícito ao proprietáriO, a paÍ'Hr de eniàO e-em

sen-

proveito próprio, dá-la como concebida pelo autor do
projeto inicial.
Art. 28. Os direitos morais do autor são inalienáveiS
e irrcnunciáveis.
CAPITULO lll

Dos Direitos Patrimoniais do Autor
e de sua duração
Art. 29. Cabe ao autor o direito de utilizar, fruir e
dispor de obr:.~ literár:iii, artistica ou científica, bem como
o de autorizar sua utilização ou fruição por terceiro, no
todo ou em parte.
Art. 30. Depende de autorização do autor de obra
literária, artística ou científicu, qualquer forma de sua utilização, assim como:
- I - a edição~
rr - a tradução para qualquer idioma;
III- a adaptação ou inclusão em fonograma ou películu cinematográfica;
IV - a comunicação iiO público, direta ou indireta,
por qualquer forma ou processo, como:
a) execução, representação, recitação ou declamação;
b) radiodifusão sonorif õll audiovfúlal;
c) emprego de alto-falantes, de telefonia com fio ou
sem ele, ou de aparelhos análogos;
d) videofonografia.
.
Pan.ígrafo único. Se essa fix:.~ção for autorizada, sua
execução pública, por qualquer meio só se poderá fazer
com permissão prévia, para cada vez, do titular dos direitos patrimoniais de autár.
Ar!. 3l. Quando uma obra, feita em colabOração,
não for divisível, nenhum dos colaboradõrCS, sob pena
de responder por perdas e danos, sem consentimento dos
demais, publicá-la, ou autorizar-lhe a publicação, salvo
na coleção de suas obras completas.
§ Jc;o Se divergirem os c_olaboraâores, decidirá a
maioria, c, nu falta desta, o Conselho Nacional de Direi~
to Autoral, a requerimento de qualquer de!Cs.
§ 2~' Ao colaborador dissidente, porém, fica assegurado o direito de não contribuir para as despesas de
publicação, renunciando a sua parte nos lucros, beffi
como o de ved~ que se inscreva~~ se~ no_me na_obr'!:._
§ 39 Cada_ colaborador pode, entretanto, indiVidual~
mente, sem aquiescência dos OutroS, -registrar a obra e defender os próprios direitos contra terceiros.
Art. ~32. Ninguém pode reproduzir obra, que não
pertença ao domínio público, a pretexto de- anõtá~-la--:
comcntá~la, ou melhorá~la, sem permissão do autor.
Parágrafo únicô. Podem, porém, publicar~se~ em $epa~
rado, os comentários ou anotações_._
Art. 33. As cartas missivas nãO podem sef-publicadas sem permissão do autor, mas pode-m ser-juntadas
.como documento, em autos oficiais.
Art. 34. Quando o autor, em vírttiJe -de revisão, tiver dado ll obra vers1io definitiva~ ·nãO-Poderão seus sucessores r.eproduzir versões anteriores3
Art. 35. As diversas formaS de lltifização da obra in~
telectuul são independentes-en-tre si,
Art. 36. Se a obra intelectual fo-r reproduzida em
cumprimento a dever funcional ou a contrato de traba~
(h o ou de prestaç:lo de serviços, os direitos do autOr-, sal~
vo convenção em contrário, pertenceràÕ a amb3.s as partes, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional de
Direito AUtoral.

-§ ! ~"

O autor terá direito de reunir em livro, ou em
<;1. gbr~ e"ncq~end~da, __ apó~ um
ano da primeira publicação.
- § 29 O autor recobrará os dircitÇts patrimoniais
sobre a obra encomendada, se esta não f9r J1Yblicada
dentro de um ano upós a entrega dos_origin8.is, recebidos
sem ressalvas por quem a encomendOu.
Art. 37. Salvo convenção em contrário, l"JO contrato
de produção, os direitos patr_imon_iais- s<;~)Jre obra cinem-ãlogrática. Pertencem ao s.eu -produtor.
-

sU-~~- Q!iras co_mple~iJ.~.

Art. JS. A aqUisiçãO do cirigiil_a_l de uma obra, ou de
de seu instrumento ou veículo material de utili-zação, não confere ao adquirente qualquer dos direitos
-patrimoniais do autor.
~xemplar

Art. 39. O autor, que alienar obra de arte ou manus~
cri to, sendo originais oü os direitos patrimoniais sobre
obra iiltC1ectual, tem direlto--iáCnUrlCiável e inalienável a
p<trticipur na mais valia que a eles advierem, em benef'íc!o d? vendedor, quundo novamente_ alienados.
§ !9 Essa participaçUo serô de vinte por cento sobre
o aumento de preço obtidq em c;ada alienação, em face
da imediatamente anterior.

~- 2~ ---N-ilo se aplica ao disposto neste artigo quando o
aumento do preço rcsult<Jr apenas da desvalorização da
mocd:t, ou quundo o preço aJcançado foi inferior a cinco
v~_?e~ o valor do maior salário lJlÍ!lino vigente no País.

Art. 40. Os direitos patrimoniais do autor, excetua~
dos os rendimentos resualtantes de sua exploração, não
- - se· comunicam, salvo se ao contrário dispuser o pacto antenupcial.
Art. 4 L Em se tratando de obra anónima ou pseudônima, caberá? quem publicá-ll! o exercício dos direitos patrimoniais do autor.
Parágrafo único. Se, porém, o autor se der a conhecer, assumirá eié.. o úercíCiô dC:sscs direitos, ressalvados,
porém, os adquirido.? por terceiros.
t\ri_ 42. Os direitos patrimoniais do autor perduram
por toda sua vida.
__ _§ Jc;o Os filhos, os pais ou o cônjuge gozarão vitaliciamcnti:: dos_dircitos patrimoniais do au~or _que se lhes forem transmitidos por sucessão Mortis Causa.
§ 2ço Os demais sucessores do autor gozarão dos direitos patrimoniais que lhes transmitir pelo período de
sessenta anos, a contar de l ço de janeiro do ano ~ubse-
_qüente ao de seu falecimento.
- S J9 __ Aplica-se às obras póstumas o prazo de pro~
- teç"ã.Õ a-que aludem os parágrafos precedentes.
Art. 43. Quando a obra intelecJual, ~ealizada em colaborução, for indivisf~el, o _pra~o de proteçào previsto
nos-~~ I~ e 2<;o do artigo anterior contar~sc-á da morte do
últiino dos colaboradores sobreviventes.
P<;!rágrafo único. Acrcsccr-se~ão aos cios sobreviventes
direitos de_autor do colaborador que falecer _sem
sucessores.
Art. 44. Será de sessenta anqs 9 prazo de proteção
aos d(reitos patr_imoniais_ sobre obras_ anónimas ou pseudõnínias, cOntado de Iço de jãneiro do ano imediatamente
posterior ao dll primeira publicação.
Pa-i-úgraro único. Se:Porém, o autor, antes-do decur~
so desse prazo, se der a conhecer, aplicar~se-á o disposto
no art. 42 e _s_eus parágrafos.
Art. 45. Também de sessenta anos será o prazo de
_proteçào aos direitos patrimoniaiS sobre obras cinematogrúficas, fonográficaS, fotográficas e de arte aplicada, a
contar de [9 de janeiro do ano subseqUente ao de sua
conclus:.lo.
Arc-·46. Protegem-se por 15 anos a contar; respcti~
vam_ente, da publicuçào ou da reedição, as obras encomendadas pela União e pelos Estados, Municípios eDistrito f~deral. ·
Art. 47. Para os efeitos desta lei, cor1sideram-se su~
cessares âo autor seus herdeiros até o segundo grau, na
llnl:w reta ou cqlater~l, bem corno cônjuge, os legatários
e ccssionários.

os-
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Art. 48. Além das obras em relação às quais decorreu_ o prazo de proteçào aos direitos patrimoniais, pertencem ao dominio póblico:
I - as autores falecidos que não tenham deixado suc~ssores;
_
II - as de autor desconhecido, transmitidas por ira~
diçào oral;
III- as publicadas em países que não participem de
twtados a que tenha aderido o Brasil, e que não confiram aos autores de obras aqui publicadas o mesmo tratamento que dispensam aos autores sob sua jurisdição.

CAPITULO IV
Das Limita~ões do Direito do Autor.
Art. 49. Não constitui ofensas aos direitoS do autor:
I -A reprodução:

ou ainda que integral, de pequenas composições alheias no contexto de
obru maior, desde que esta apres.ente caráter científico,
didático ou religioso e haja a indicação da origem e do
nome do autor:
b) na imprensa diária ou periódica, de notícia ou de
artigo informativo, sem caráter literário, publicados em
diáriOs OU periódicos, Com a menção do nome do autor,
se assinados, e da publicaçào de onde foram transcritos;
c) em diários os periódicos, de discursos pronunciado;; em reuniões públicas de qualquer natureza;
d) no corpo de um escrito, de obras de arte, que sirvam, como acessório, Prira explicar o texto, menciona~
dos O nome do autor c a fonte de que provieram;
-e) de obras àe arte existentes em logradouros públicos:
f) de retratos, ou de outra forma de representação da
efígie,~ feitos sob encomenda, quando realízada pelo proprietário do objeto encomendado, não havendo a opo~
siç::lo da pessoa neles representada ou de_ seus herdeiros.
II -A reprodução, em um só exemplar, de qualquer
obra, contanto que não se destine à utilização com intuito de lucro;
HI- A citação, em livros, jornais ou revistas, de passagens de qualquer obru, para fins de estudo, crítica ou
polt::rllicú;
IV- O apanhado de lições em estabelecimentos de
ensino por aqueles a quem el<.ls se dirigem, vedada, porêm, sua publicação, integral '?u parcial, sem autorização
expressa de quem as ministrou;
V- A execução de fonogramas e transmiSsões de_ râ~
dio ou televisão em estabelecimentos comerciais, para
demonstração à clientela;
VI- A- representação teatral e a execução musical,
quando realizadas no recesso familiar ou para fins excluSiiãmefúe didáticos, nos locais de ensino, não havendo,
em qualquer caso, intuito de lucro;
VII- A utilização de obras intelectuais quando indis~
pcnsáyeis à prova judiciária ou administrativa.
Art. 50. São livres as paráfrases e paródias que não
forem verdadeiraS reproduções da obra originária, nem
lhe implicarem descrédito.
Art. 51. Ê lícita a reprodução de fotografia em
obras científica; ou didáticas, com a indicação do nome
do autor, e mediante o pagamento a este de retribuição
eqüitativa, a ser fixada pelo Conselho Nacional de Direito Autoral.
a) de trechos de obras já publicadas,

CAPITULO V
Da Cessão dos Direitos do Auto-r
Art. 52. Os direitoS ao autor podem ser, total ou
parcialmente, cedidos a terceiros por ele ou seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por
meio de representante com poderes especiais.
Parágrafo único. Se a transmissão for lotãl, nela se
compreendem todos os direitos do autor, salvo os de natureza personalíssima, comO o de introduzir modifi~
caçôes na obra, e os expressamente excluídos por lei.
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Art. 53. A cessão total ou parcial dos direitos do autor, que se fará sempre por escrito, presume-se onerosa.
§ J9 Para valer perante terceiros, deverá a cessão ser
averbada à margem do registro a que se refere o artigo
17,
§ 29 Constarão do instrumento de negócio jurldico,
especifiC-a:i:fãinente; quais os direitos objeto de cessão, as
condições de seu exercício quanto ao tempo e ao lugar, e.
se for a título oneroso, quanto ao preço e a retribuição .
ArL 54. A cessão dos direitos do autor sobre obras
futuras será permitida se abranger, no máximo, o período de cinco anos.
Parágrafo úniCo. Se o período estipuladÕ -foi indeterminado, ou superior a cinco anos, a tanto ele se reduzirá,
diminuindo-se, se for o caso, na devida proporção a remuneração estipulada.
Art. 55. Até prova em contrário, prestiffie-se -que os
colaboradores omitidos na divulgação_ou publicação da
obra cederam seus direitos àqueles em cujo nome foi ela
publicada.
Art. 56, A tradição do negativo, ou de meio- de reprodução análogo, induz à presunção de que foram cedidos os direitos do autor sobre a fotografia.
TITULO IV
Da Utilização das Obras Intelectuais
CAPITULO l
Da Edlçio
Art. 57. Mediante contrato de: edição, o editor,
obrigando-se a.reproduzir mecanicamente a obra literária, artlstica ou cientifica, que o autor !he confia, adquire o direito exclusivo a publicá-la, e explorá-la.
Art. 58. Pelo mesmo contrato pode o autor obrigarse à feitura de obra literária, artística, ou cieritífica, em
cuja publicação e divulgação se empenha o editor.
§ 1~> Não havendo termo ficado para a entrega da
obra, entende-se que o autor pode entregá-Ia quando lhe
convier; mas o editor pode fixar-lhe prazo, com a comjnação de rescindir o contrato.
§ 2~> Se o autor falecer antes de concluída a obra, ou
lhe for impossível levá-la a cabo, poderá o editor considerar resolvido o contrato, ainda que entregue parte considerável da obra, a menos que, Sendo ela aut,ônoma, se
dispuser a editá-la, mediante pagamento da retribuição
proporcional, ou se, consentindo os herdeiros, mandar
terminá-la por outrem, indicando esse fato na edição.
§ 3~' b vedaâa a- publicação, se o autor manifestOu a
vontade de só publicá-la por inteiro, ou se: assim o decidem seus herdeiros.
Art. 59. Entende-se que o contrato versa apenas
sobre uma edição, se não houver cláusula expressa em
contrário.
Art. 60. Se no contrato, oU ao tempo d<? contrato, o
autor não tiver. Pelo seu trabalho, estipulado retribuição,
será esta arbitrada pelo Conselho Nacional de Direito
Autoral.
Art. 61. No silêncio do contrato, considera-se que
cada edição se constitui de dois mil exemplares.
Art. 62. Se os_odgimiis foram -eri.tréSUes em desacOrdo cpm o ajustado, e o editor não os recusar nos trinta\fias:'6eguintes ao do recebimento, têm-se por aceitas as
41tri'!iições introduzidas pelo autor.
Art 63. Ao editor compete fixar o preço da venda,
sein, tod~via, poder elevá-lo a ponto que embarace a circulaçãb da obra.
ArÍ'; 64. A menos que os direitos Patrimonia"ü;; do
autor tenham sido adquiridos pelo editor, numerar-se-ão
todos os exemplares de cada edição.
Parágrafo único. Considera-se contrafação,
sujeitando-se o editor ao pagamento de perdas e danos,
qualquer repetição de número, bem como exemplar não
numerado, ou que apresente número que exceda a edição
contratada.
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Art. 65. Quaisquer que sejam as condições do con~
trato, o editor é obrigado a facuitãr ao autor o exame da
escrjturaçào na parte que lhe corresponde, bem como a
informá·lo sobre o estado da edição.
Art. 6~. Se a retribuição do autor ficar dependendo
do êXlto da venda, será obrigado o editor a lhe prestar
contas semestralmente.
ArL 67. O editor não pode fazer abreviações, adições ou modificações na obra, sem permissão do autor.
Art. 68, Resolve-se o contrato de edição, se, a partir
do momento em que foi celebrado, decorrerem três anos
sem _que o editor publique a obra.
- Art. 69. Enquanto não se esgotarem as edições a
que tiver direito o editor, não poderá o autor dispor de
sua obra.
Parágrafo único. Na v-lgê"ncia do c;ontr_atO- de edição,
assiste ao editor o dlfeito de exigir que se retire de circu~
Jaçào edição da mesma obra feita por outrem.
Art. 70. Se, esgotada a última edição, o editor, com
direito a outra, a não publicar, poderá o autor intimá-lo
judicialmente a que o faça em certo prazo, sob pena de
perder aquele direito, além de responder pelos danos.
Art. 71. Tem direito o autor a fazer, nas edições sucessivas de suas obras, as emendas e alterações que bem
lhe parecer, mas, se elas impuserem gastos extraordináriOS ao editor, a este caberá indenizaçào.
Parágrafo único. O editor poderá opor-se às alteraÇões que lhe prejudiquem os interesses o fedam a reputação, ou aumentem a responsabilidade.
Art. 72. _Se, em virtude de sua natureza, for Õecessária a atualização da obra em novas edições, o editor,
negando-se o autor a fazê-la, dela poderá encarregar ou.
trem, mencionando o fato na edição.
CAPITULO ll
da Representação e Execução
Art. 73. Sem autorização do autor, não poderão ser
transferidos pelo rádio, serviço de alto-falante, televisão
ou out_ro meio análogo, representados ou executados em
espetáculos públicos e audições públicas, que visem a lu~
cro direto ou indireto, drama, tragédia, comédia1 composição musical, Com letra ou sem ela, ou obra de caráter
assemelhado.
§ I~ Consideram-se espetáculos públicos e audições
públicas, para os efeitos legais, as representações· ou execuções em locais ou estabelecimentos, como teatro, cine~
ma, salões de baile ou concerto, boates, bares, clubes de
qualquer natilieza, lojas comerciais_ e industriais, estádios, circos, restaurantes, hotéis, meios de transporte de
passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde
quer que sé representem, executem, recítem, interpretem
ou transmitam obras intelectuais, com a participaçãO de
a"rtistas -remunerados, ou mediant_e quaisquer processos
fonom6câçicos, eletrônicos ou audio visuais.
§ 2~> Ao requerer a aprovação do espetáculo ou da
transmissão, o empresário deverá apresentar à autoridade policíaJ, observando o disposto na legislação em vigor, o programa, acompanhado da autorização do autor, intérPrete ou executant~ e do produtor de fonogramas, bem como do recibo de recolhimento em agência
bancária ou postal, ou ainda documento aqui valente em
forma autorizada pelo Conselho Nacional de Díreito
Autoral, a favor do EscritQrjo Central de Arrecadação e
Distribuição, de que trata o artigo 115, do valor dos direitos autorais das obras programadas.
§ 3~> Quando se trata de representação teatral o recolhimento será feito no dia seguinte ao da representação,
à vísta da freqUência ao espetáculo.
Art. 74. Se não foi fixado prazo para a representação ou execução, pode o autor, observados os usos locais, assiná-lo ao empresário.
Ari~ iS. Ao autor assiste o dire_ito de opor-se a representação ou execução que não esteja suficientemente
ensaiada, bem como o de fiscalizar o espetâculo, por si
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ou por delegado seu, tendo, para isso, livre acesso-, durante as representações ou execuções, ao local onde se
realizam.
Art. 76. O autor da obm não pode alterar-lhe a
substância, sem acordo com o empresário que a faz representar.
Art. 77. Salvo se abandonarem a empresa, não po·
dem os principais intérpretes e os diretores de orquestra
ou coro, escolhidos de comum acordo pelo autor e pelo
empresário, ser substituídos por ordem deste, sem que aquele consinta.
Ar!. 79. Ê impenhorável a parte do produto dosespetáculOs reservada ao autor e aos artistas.
CAPITULO lli
Da Utilização de Obras de Arte Plástica
Art. 80,--,----.-Salvo convenção em contrário, o autor de
obra de <~rte plástica, ao alienar o objeto em que ela se
materializa, transmite ao adquirente o direito de
reproduzi-la, ou de expô-la ao público.
Art. 81. A autorização para reproduzir a Obra de
arte plástica, por qualquer processo, deve constar de documento, e se presume onerosa.
CAPITULO IV
Da utilização da Obra de Arte Fotográfica
Art. 82. O autor de obra forográfica tem direito a
reproduzi-la, difundi-la. e colocá-la à venda, observadas
a.s restrições à exposição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra, se
de artes figurativas.
§ /9 A fotografia, quando divulgada, indicará, de
forma legivel, o nome do seu autor.
1~>- t -vedada a reprodução de obra fotográfica que
não esteja em absoluta consonância c_om o original~ salvo prévia autorização do autor.

r

CAPITULO V
Da utilizaçiio de Fonograma
Art. 85.

(Vetado)
CAPITULO VI

Da Utilização de Obra Cinematográfica
Art. 84. A autorização do autor de obra intelectual
para sua produção cinematográfica implica, salvo disposição em contrário, licença para utilização da pelfcula.
§li' A exclusividade da autorização depende de cláusula expressa, e cessa dez anos após celebração do contrato, ressaJvado ao produtor da obra cinematográfica o
direito de continuar a exibi-la.
§_2~> __ A autorização, de que trata este artigo aplicamse, no que couber, as normas relativas ao contrato de edição.
Art. 85. O contrato de produção cinematográfica
deve estabelecer:
I - A remuneração devida pelo produtor aos demais
co-autores da obra e aos artistas intérpretes ou executantes, bem como o tempo, lugar e forma de pagamento;
I I - O prazo de conclusão da obra;
III -A responsabilidade do produtor para com os
demais co-autores, artistas, intérpretes ou executantes,
no caso de co-produção da obra cinematográfica.Art. 86. _ Se, no decurso da produção da obra cínematográfiCã, um de seus colaboradores, por qualquer
motivo, interromper, temporária ou definitivamente, sua
participação não perderá os direitos que lhe cabem
quanto à parte já executada, mas não poderá opoNe a
que esta seja utilizada na obra, nem a que outrem o substitua na sua conclusão.
Art. 87. Além da remuneração estipulada, têm os
demais co-autores da obra cinematográfica o direito de
receber do produtor cinco por cento, para serem entre
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eles repartidos, dos rendimentos da utilização econômica
da película que excederem ao décuplo do valor do custo
bruto da produção.
Parágrafo único. Para esse fim, obriga-se o produtor
a prestar contas anualmente aos demais cc-autores.
Art. 88. Não havendo disposição em c<Jntf-áríO, poderão os cc-autores de obra cinematográfica utilizar-se
em gênero diverso, da parte que constitua sua contribuição pessoal.
Parágrafo único. Se o produtor não concluir a obra
cinematogrâfica no prazo ajustado, Ou não a ·rrzer projetar dentro de três anos a contar de sua conclusão, a utilibçào a que se refere este artigo SCrá-lfvré.
Art. 89. Os direitos autorais relativos a obras musicais, lítero-musicilis e fonogramas em filme serão- dévidos a seus titulares pelos responsáveiS dos locais ou estabelecimentos a que alude o§ 19 d_o art. 73, ou pelas em is~
saras de televisão, que _os exibirem.
Art. 90. A exposição, difusão ou exibição de fotografias ou filmes de opei'ações cirúrgicas dependem de
autorização do cirurgião e-da pessoa operada. Se esta foi
falecida, da de seu cônjuge ou herdeiros.
Art. 91. As disposições deste capítulo são aplicáveis
a obras produzidas por qualquer processo análogo à cinematografia.
CAPITULO VIl
Da Utilização de Obra Publicada em
Diários ou Periódicos
Art. 92. O _direito de utilização econômica dos escritos publicados pela Trilprensa, diária ou periódica, com
exceção dos assinados ou que apresentem sinal de reserva, pertence ao editor.
Parágrafo único. A- cessão dos al;'tigos assinados,
para publicação em diários ou periódicos, não produz efeitos, salvo convenção em cOJitráfio, além do prazo de
vinte dias, a cõntitr de sua publicação, findo o qUal recobra, o autor em toda a plenitude o seu direito.
CAPITULO Vlll
Da Utilização das Obras Pertencentes
Ao Domínio Público
Art. 93. A utilização, por qualquer forma ou processo que não seja livre, das obras intelectuais pertencentes ao domínio público depende de autorização do Conselho Nacional de Direito Autoral.
Parágrafo único. Se a utilização visar lucro, deverá
ser recolhida ao Conselho Nacional de Direito Autoral
importância correspondente a cinqUenta por cento- da
que caberia ao autor da obra, salvo se se destinar a fins
didátiCos, casO -em que essa percentagem se redu:drá a
dez por cento.
TITULO V
Dos Direitos Conexos
CAPITULO I
Disposição Preliminar
Art. 94. As normas relativas ·aos direitos do autor
aplicam-se, no que couber, aos direitos que lhe são conexos.
CAPITULO II
Dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou
Executantes, e dos Produtores de Fonogramas
Art. 95. Ao artista, herdeiro ou sucessor, a título oneroso ou gratuito, cabe o direito de impedir a gravação,
reprodução, transmissão, ou-retransmissão, por empresa
de rndiodifusão, ou utilização por qualquer-forma-di-comunicação ao público, de _suas interpretações ou· execuções, para as quais não tenha dadO seu prévio e expresso consentimento.
Parágrafo único. Quando na interpretllçã-o ou exe--_
cuçào participarem vários--ã.rtistà:S-, seus direitOS si:-rão e-xercidos pelo diretor do conjunto.

Art._ 96. As empresas de radiodifusão poderão realizar tixaçõeS de interpritaçào ou execução de artitas que
as tenham permitido para utilização em determinado número de emissões, facultada sua conservação em arquivo
público.
Ait. 97. Em qualquer divulgação, deYidameni"e- au- _
torizada, de interpretação ou execução, será obrigatoriamente mencionado o nome ou pseudónimo do artista.
Art. 98. Tem o produtor de fonogramas o direito de
autorizar ou prOibir-lhes a reprodução, direta ou indiri- ta, bem como a execução pública a realizar-se por qualquer meio.
CAPITULO 1fT
Dos Direito das Empresas de Radiodifusão
Art. 99. Cube às empresas de radiodifusão autorizar
ou proibir u retransmissão, fixação e reprodução de suas
emisSões, bem como a comunicação ao público, pela televisão, em- locais de freqüência coletiva, com entrada
paga de suas transmissões.
CAPITULO IV
Do Direito de Arena
- Art. 100. Ã entidade a que esteja viriculado o at.Ieta,
pertence o direito de autorizar, ou proibir, a fixaçãõ,
tnmsmissão ou retransmissão, por quaisquer meios ou
pro.cessos, de espetáculo desportivo, com entrada paga.
Parágrafo único. O disposto no artigo anterior não
se aplica à fixação de partes_ do espetáculo cuja duração,
no conjunto, não exceda a três miilutOs-para fins ex.dusivamente informativos, na imprensa, cinema ou televisão.
CAPITULO V
Da Duração dos Direitos Conexos
Art. 102. E: de sessenta anos o prazo de proteção aos
d_i@itos conexos, contado a partir de I 9 de janeiro do ano
subseqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e a
realização do espetáculo, para os demais casos.
TITULO VI
Das Associaçiles de Titulares de Direitos do
Autor e dos que lhe são ConexoS
Art. I03. Para o exercício e defesa de seus direitos,
podem os titulares de direitos autorais associar-se, sem
intU"ito de lucro.
§ I 9 É Yedado pertencer a mais de uma associação
da mesma natureza.
§ 29- Os estrangeiros domiciliados no exterior poderão outorgar procuração e uma dessas associações, mas
~he é defesa a condição de associado.
ArL 104. Com o ato de filiação, as associações se
tornam mandatários de seus associados para a prática de
todos os atas necessários à defesa judicial ou extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para sua
cobrança.
Parágrafo único~ Sem prejuízo desse mandato, os ti 7
tu_! ares de direitos autorais poderãQ prati.car pessoalmente os atos referidos neste artigo.
Art. 105, Para funcionarem no País as associações de
que trata este título necessitam de autorização prévia do
Conselho Nacional de Direito Autoral.
Parágrafo único, As associações com sede no exterior far-se-ão representar no pafs, por associações nacionais constituídas na forma prevista nesta Lei.
Art. 106. O estatuto da associação conterá:
__r - a denominação, os fi"ns e a sede da associação;
I I - os requisitos para a admissão, deni.issão e exclusão dos. associados;
III- os direitos e deveres dos associados;
IV - as fontes de recursos para sua manutenção;
-~V-.,. o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos e administrativos;
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VI - os requisitos para alterar as disposições estatutárias, e para dissolver associação.
Art. I07. São órgãos da associação:
. I - a Assembléia Geral;
II - ª- Diretoria;
III - o Conselho fiscal_.
Art.l08. A Assembléia. Geral, órgão supremo da associação, reunir-Se-á, ordinariamente, pelo menos uma
vez por ano, e, ext_raordinariamente, tantas quantas necessárias, me_diante convocação da Diretoria, oU -dQ
Conselho Fiscal, publicada, uma vez, no Diário Ofi~
cial", e, duas, em jornal de grande circulação no local de
sua sede, com antecedência mfnima de oito diasL _
§ 19 A Assembléia Geral se instalará, em primeira
convocação, com a presença, pelo menos, de associados
que representem cinqUenta por cento dos Yotos, e, em seguida, com qualquer número.
§ 29 Por solicitação _de ~m terço dos associados, o
Conselho Nacional de Direito AUtoral designará um representante para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da
Assembléia Geral.
§ 39 As deliberações serão tomadas por maioria dos
voto§. representados pelos presentes; tratando-se de alteração es_tatutári;,t, o quorum mínimo será a maioria absolut::tdo quadro associativo.
§ 49 ~ def<;so voto por procuração. Pode o associado,
todavia, vOtar pOr carta, na forma estabelecida em regulamento.
§ 5~ 6-a:SS~didO terá direitO a um voto; o estatuto
podei"á, entretanto, atribuir a cada associado até vinte
vo_tf~S, .observado. o cr:itério estabele_cido pelo Conselho
Nacional de Direito Autoral.
Art. 109. A Diretoria será c-onstituída de sete
membros, e o Conselho Fiscal de_ três efetivos, com três
suplentes.
Art. I lO. Dois membros da Diretoria e um mi!mbo
efetivo _do Conselho Fiscal serão, obrigatoriamente, os
associados que encabeçarem a chapa que, na eleição,
houver alcançado o segundo lugar.
Art. III. Os mandatos dos membros da Diretoría e
do Conselho Fiscal serão de dois anos, sendo vedada a
reeleição de qualquer deles, por mais de dois períodos
consecutivos.
Art. 112. Os membros da Diretoria e dos do Conselho Fiscal não poderão perceber remuneração mensal superior, respectivamente, a 10 e a 3 salários mínimos da
Região onde a Associação tiver sua sede.
Art. ll3. A escrituração das associaçQes obedecerã
às normas de contabilidade comercial, autenticado seus
livros pelo _Conselho NacLonal de Direito Autoral.
Art. _114. As associações estão obrigadas, em relação ao Conselho Nacional de Direito Autoral, a;
I - informá-lo, de imediato, de qualquer alteração no
estatuto, na direção e nos órgãos de representação e fiscalização, bem c_omo a relação de ass_ociados ou representados, e suas obras;
I I - encaminhar-lhe cópia dos convênios celebrados
com associações estrangeiras, informando-o das alterações realizadas;
III- apresentar-lhe até trinta de março de cada ano,
com relação ao ano anterior

a) relatório de suas atividades;
b) cópia autêntica do batunço;
c) relação de quantias distribuídas a seus associados
ou representantes, e das despesas efetuadas;
IV- Prestar-lhes informações que solcitar; bem comoexibir-lhe seus livros e documentos.

A~t. _115.

As associações organizarão, dentro do

prazo e consoante as normas estabelecidas pelo

Conse~

lho Nacional um Escritório Central de Arrecadação e
Distribuição dos direitos relativos à execução públiCa,
inclusivç: através da radiodifusã-o" dâ exibição cinematográfica, das compa:sições musicais ou literomusicais e de
fonogramas,

e
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1~ O Es.:ritório Central de Arreça_daçào __ e Distribuição
qui.! não tem !im!lida!,le de lucro, rege·se por estatuto
pcl0 Conselho Nacional_dc Direito AutoraL
2'? Bimensalmente o Escritório Central de Arreca·
d<11;à~1 c Di,tribuiçào _encaminhar[\ ao Conselho Nucio~
nul de Direito AutorlJI rdatürío cte su:lS atividaoe·s e ba·

luncctc, ob:-;.crvadus as normas que este fixar.
.H Aplicam-se uo Gcrhório Centr;;tl de Arrecadação e
Distribuição. no que couber, os artigo:; 113 e U4.

TITULO VIl

Do Conselho Nacional de Direito Autoral (2)
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l i - doações de pessoas físicas ou jurídicas nucionais
ou

Parúgrafo único. A into.:rdiçãn perJurará até que o
infr:.ttor o.:xib<J a autl1rizaç::io.
An. 128. Pda vil>lação Jc direitos autnnlis nas repn:-s-cntaçõo.::> Ol! execuções realizadas nos loco.tis ou cst,thdo.:..::imcntn:'i a que alude n
dó artis.o 73, seus proprictúrios, Uirdur~s. gerentes, emprcs(lrin~ e nrrendat:írios rc~pondern ~olidariamcntc com os organizadores
dus espet•h:ulo~.
Art. 129. Os <trtistas não poderão <tltcrar, suprimir,ou acn:.~ccntar. nas reprcscmaçõe.» nu t:Jiiecuções, palavra~. fras.cs ou cenas sem autorização, por-e-sento, do autor, sob pena de serem multudo~. em um s~!úrio mínimo
da região, se a infrw..;üo se rcretir depois que o autor notificm, por es.crito, o <trtista e o empresário de sua proibi(,:ào ao acrr!scimo, à suprcss5o ou ultcração verificados.
~ 1 [9 A multa de que trata este artigo será aplicada
pela autoridade que houver lh.:cnciado o cspctáculo, escr{z recolhida ao Conselho Nacional de Direito autoraL
§ 21' Pelo pagamento diJ multa a que se refere o parágrufo ant~.:rior, respondem solidariamente o artistu e Q
emprCsá'río do espetúculo.
~ 3~> No caso de reincidência, poderú o autor cassar a
aUtoriza(,·ão -dada paw a representação ou execução.
Art. 130. A requerimento dO titular dos direitos autorais, a nutoridade policial competente, no caso de infraçào do disposto nos"§§ 29'e 39 do urt. 73, determinará a
suspensão do espctticulo por vinte e Quatro horas, da primeira vez, c por quarenta e oito horas, em cada reincidência.

estrangeira~;

_I[J - o produt~l das multas imp~)stas jJ..::lo -conselho
Nücional de Direill) Aullm.d;
IV- :.t~ yuantiat- 4UI..", distribuídas pelo Escritório
C(!nfrJ.l Ui.! Arre~.:<~Ja(,:ào 1.." Distribuição às associações,
tfàn forem rl.."damadas por seus associados, de..:orrido o
pra.-:o de cinco anos;
V - recursos oriunJ(lS de outras fontes.

* [\'

TITULO VIII
Das sanções à violação dos direitos do

autor e direitos que lhe são conexos
Art. 116. O Conselho Nacional de Direito Autoral ê
o órgão de fiscalização, consulta c :iSSisténC!a, no qúe diz_
rcpeito a direitos do autor <:;_direitos qUe lhe são conexos.
Art. I 17. Ao conselho,- alêm de outras atribuições
que o _Poder E_xecuüvo, mediante decreto, podeni.
outorgar-lhe, incUmbe:
1- determinar, --orientar, coordenar e fiScalizar as
providências necessárias-à exuta aplicação das leis, tratados e convenções intei'naciQnais ratificadOs p-elO Brasil,
sobre direitos do autor e direitos que lhe são conexos;
I I - autoriz:.lf o funcionamento, no Pais, de associações de que trata o titulo antCcedente-,-des!ie que observadas as exigências e as que forem por ele estabelecidas; c, a seu critério, cass:ar-lhcs a autorização, apóS;- no
mínimo, três intervenções, n<.1 forma do inciso seguinte;
III - ficuli:úlr essãs associações e o Est:I'itõrio Central
de Arrccadução e Distribuição a que se-refere o ad.J 15,
podendo neles intervir qunnâo descumprirem suas--d_eterminações ou disposições legaiS, OU lesarem, de qualquer
modo, os interesses dõ:S associados;
IV- fixar normas para a unificação dos preços e sistemas de cobran_ça e distribuição -de diretos autorais;
V- funcionar, Como árblüo, etil questões, ·que versem sobre diicífos a-utorais, Cntre au(otes, inté(pretes, oú.
executantes, e suas associações, tantO entre sl."-Ci_iim110 entre uns e outras:

VI- gerir o Fundo de Direito Autoral, aplicar,do-lhe
os recursos segundo as nÕrmas que estabele.c:er, deduzidos, para a manutenção do Conselho, no máximo, vinte
por cento, unualme_nte;
VIl - munifestar-se sobre a .conveniência de alteração
de normas de direito autoral, na ordem illlem_<LQ1l internacional, bem como sobre problemas a ele concernentes;
VIII- manifestar-se sobre os pedidos de licenças
.compulsórias previstas em Tratados e Convenções ln ter~
nacionais_.
Parágrafo úniCo. O Con'Selho Nacional de Direito
Autoral organizará e fuanterá um Centro Brasileiro de
Informações sobre Direitos Autorais.
Art. 118, A autoridade policial encarregada da cen~
sura de espctáculos ou transmissões pelo rádio ou televisão, encaminhará, ao Conselho Nacional de Dir.eito Autoral, cópia das programações, autorizações e recibos de
depósito a ela apresentadas, em conformidade com o§ 2'~
do artigo 73, e a legislação vigente.
Art. ! 19. O Fundo de Direito Autor<;~] tem por fina!idade:
1- estimular a criação de obras intelectuais, inclusive
mediante institU-iÇão de prêmios e de bolsas de estudo e
de pesquisa;
I I - auxilar órg-ãos- de asSistência soCial das asso~
ciações e sindicatos de autores, intérpretes ou executan~
!es;
III- publicar obras de autores novos mediM.J~ con:
vênio com órgãos públícos ou editora privada;
IV- custear_ as despesas do Conselho Nadonal d_e
Direito Autói:'ãl;
V - custear o fUncionamento do _Museu do_ Ço_.nsetho
Nacional de Direito Autoral.
Art. 120. Integrarão o fundo de Direito Autoral:
I -O produto da autorização para a utilizar;J.o de
obras pertencentes ao domlni_o público;

CAPITULO I
Disposição preliminar
Art. 12 1. As sanções civis de que trata o capítulo seguinte se aplicurn sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

CAPITULO II
Das sanções civis e administrativas
Art. 122. Quem imprimir obra literária, artística ou
científiCa, sem autorização do autor, perderá para este os
exe-mplares que se apreenderem, e pagar-lhe-á o restante
da edição ao preço por que foi vendidO, ou for avaliado.
Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares qü.e constituem a edição fraudulenta, pagará o
transgressor o valor de dois mil eXemplares, além dos aprccildidos.
Art. 123. O autor, cuja obra seja fraUdulentamente
reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada,
poJerú, tanto que o saiba, requerer apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação
o_u utilização da obra, sem prejufzo do direito à idcnizaçUo de perdas e_danos.
Art. 124. Quem vender, ou expuser à venda, obra
reproduzida com fraude, será solidariamen~_e r-esponsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes: e, se a reprodução tiver sido feita. no estrangeiro, responder5o, como contrafatores o importador e o distribuidor.
Art. 125. Aplica-se o disposto nos artfgos 122 e 12_3
às transmissõeS, retransmissões, reproduções, ou publicações, realizadas, sem aUtorização, por quaisquer meios
ou processos, de execuções, interpretações, ·emisSões e
fonogramas protegidos .
Art. 126. QUem, na util(zação, por qualquer meio
ou processo, de obra intelectual, deixar de indicar ou de
ãnunciar, Como tal, o nome, pseudônimo ou sinaf convencional do ldutor, intérprete ou ex~utan.le, além de
responder por danos morais, está obrigado a .divulgarlhe a identidade:
a) em se tratando de empresa de radiodifusão, no
mesmo horário errí ·que tiVer ocorrido a infração, por 3
(três) âias consecutivos;
b) em se tratando de publicação gráfica ou fonográfica-. mediante inclusão de errªta nos exemplares ainda
não distribuídos, sem preju_ízo de comunicação, com destaque, por três vezes conseCutivas, em jÕrnal, de&rande
circulação, do domicílio do autor, do editor, ou do produtor;
c) cm se tratando de outra forma de utilização, pela
coinunCiação através da imprensa·, na forma a que serefere a alínea anterior.
Parúgrãfo único. O dispoSto neste artigo não se aplica a prOgramas sonoros, exClusivamente musicais, sem
qualquer forma de locução ou propaganda comercial.
- Art. 127. O titular dos direitos patr1ffioniai"s"de autor ou conexos pode requerer à autoridade policial competente a interdição da representação, execução, transmissão de obra intelectual, inclusive fonograma, sem autorizaÇão devida, bem como a apreensão, para a garantia
de seus direitos, da receita bruta.

a

CAPITULO III
Da Prescrição
Art. !3 I. Prescreve em cinco anos a açào civil por ofensa a direitos patrimoniais do autor ou conexos, contado o prazo da data em que se deu a violação.

TITULO IX
Disposições finais e transitórias
Art. l32. O Poder executivo, mediante decreto, organizará o Conselho Nacional de Direito Autoral.
Art. 133. Dentro em cento e vinte dias, a partir da
data da instalação do Conselho Nacional de Direito Autoral, as asssociações de titulares de direitos autorais e
çonexos atu_almente existenles se adaptarão às exigências
desta Lei.
Art. !34. Esta Lei entrará em vigor a [I' de janeiro
de 1974, ressa!vada_u_legislaçào especial com que for ela
compatível.

lÃs Comissões de Constituição e Justiça, de Ec'O·
nomia. de Segurança Nacional, de Sen•iço Público

Civire de Finanças.)
LEI_N, 7.155. DE 5 DE DEZEMBRO DE !983
Estima a Receita e fixa a Despesa da Unlio para o
exercício financeiro de 1984.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. !~' O Orçamento Geral da União para o exercício financeiro de 1984, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Nacional e de Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder
Público, estima a receita em Cr$ 23:672.000.000.000,00
(víi'lte e três tiilhões, seiscentos e setenta e dois bilhões de
cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2t> A receita decorrerá da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes e de_ capital, na forma
da legislação vigente, discriminada no Anexo I, com o
seguinte desdobramento:

Cr$ LOOO,OO
L

Receita do Tesouro .......... 2 L586.600.000
!.I Receitas Corrente
.... 20.753354.000
Receita Tributária ....... !4.9B7.695,100
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Receita de Contribuições . 4.996.4!0.000
Receita Putrimonial
.- 329.408..500
ReceitaAgropecuária--: . , 617.100
Receita Industrial .
3.023.000
Receita de ServiçOs ..... -~-136.575.570

... 833.246.000

:-::-2.1

Receitas Corre~tes

.... 950.759.900

2..2

2.

~

Transferências CorrCiltcs . 4.948.100

Receitas de Capital

Quinta-feira 5 0503

Outras Receitas Correntes 294.676.630

Receitas de Capital .
. L 134.640.100
Total
Geral ........ , .~c 23.672.000.000

Receitas de Outras Fontes,· de
Entidades d<;t_A,Qministraçào Jn.. direta e.de Fundações Instituídas
P_elo Poder Público (exclusive
Transferências do Tesouro)

Art. 39 A despesa fixada à conta de recurso do Tesouro observará a programação constante do Anexo II, e
apresenta, por órgãos, a seguinte distribuição:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 49, DE 1984
Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de
conta-corrente em nome das pessoas que percebem sa..
lárfo ou provento através de estabelecimento bancário
oficial, e dá outras providêilcias.

O Cong-reSso NaciOnal decreta:
Art. l'>' Ao estabelecimento oficial de crédito incumbido de efetuar pagamentOs de salário ou provento de aposentadoria impõe-se a obrigator1edude de manter
conta-corrente, em nome de cada benefiCíárío, mesino
que nelas não se façam outras movimentações que não
os créditos das import<1ncias devidas mês a mês.
Parágrafo único. Aos que percebem salário ou provento através de banco oficial, na forma referida nesta
lei, é assegurada ainda o direito de obterem talonários_de
cheques gratuitos, junto à tnstituíÇUO-, para a ITioYimen~
taç5o de seus créditos.
ArL 2'>' Ao estabelecimento bancário que descum:.
prir as determinações desta lei aplicam-se penalidades
previstas no art. 44 da Lei n9 4.595, de 31 de dezembro de

1964.
Art. 3'>' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
ArL 4" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Alguns estabelecimentos bancários, e até O-prófir1o -Banco do Brasil, não raro costumam encerrar as contascorrentes de pessas que deixam de movimentá-Ias amiudadamente, suspendendo-lhes os respectivos talonários,

aínda que tais pessOa-S~ não por võ-ntade própfia, percebam seus vencimentos ou proventos de aposentadoria a~
truvés desses mesmos bancos.
Tratu-se de procedimento abusivo e odioso qu.e, outrossim, obrigu tais pessoas a se servirem de cheques avulsos para o saque dos créditos que lhes cabem por direito, pelos quais certamente têm que pagar.
Ora, quundo uma pessoa em tais condições fica doente
ou se acidenta de tal modo que esteja impedida de comparecer ao banco·, fácil é imaginar os problemas e transtornos que daí advêm, máxime o de não poderem obter o
cheque avulso para a retirada do numerário com que atenderão aos muitos compromissos. Certos bancos chegam a exigir, em tais casos, procuração com firma reconhecida_ por Tãbelião para d saque através de terceira
pessoa, o que c~ntribui para aumentar os enc·argos do
beneficiário de pagamento, mas faz com que_o dinheiro
fique mUis tem-po à"dispásiÇão do estabelecimento ban~
cúrio.
Quer o nosso projeto, por isto e_ atendendo especial- mente a- sugestão do Sf. Benedito Ribeiro, da capital
p<lu[_ista (Rua Lavapés, 37, casa 4 - Cambuci), que_os
estabelecimentos bancários oficiais, através dos quais
são feitos pugamentos de sul árias_e proventos de apQsentudoriu, fiquem obrigudos a manter ~antas-correntes em
nome de cada beneficiário, forneCendo-lhes, ademais,
grutuitam_entc, os talonários de cheques necessários à
movimentação dos créditos.
Sali.J das SessO-CS, 4- de abril çle 1984. - NelSOn Carneiro.
(Às Comissões de Constituição e JustiçQ e de Finanças.)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Os projetas
que vêm de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. !'>'Secretário.

-t

lido o segUinte

Brasília, 3 de abril de 1984.
OFiCIO N• 599
Encaminha Projeto de Decreto Legislativo
à Promulgação.
Senhor Presidente,

T~nhÕ- a honra de enviar a Vossa Excelência, para os
fins constitucionais, o incluso Projeto de Decreto LegisIati_~o do Congresso Nacional, que "homologa o ato do

Conselho 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
trinta c qu<ltro milhões c quinherltos mil cruzeiros), na
forma -da legislaçüo em vigor".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu respeitoso apreço._- Flávio
Muc_ilio, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Moucyr Dall<i)- Com referênci_a _<_19 _expediente que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário -que já determinou as providências
necessárias_à promu_lgaçào do decreto legislativo, nos
termos do diSpOsto no artigo_52, n'>' .30, do Regimento ln~
terno.

0504
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O SR. PRESIDE:NTE (Moacyr DaUu) -_S.Qbr~_fUTie
sa, requerimento cuja leitura será feita pelo Sr. J9Secrctúrio.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO No 34,DE 1984
Tendo sido indíC:D:do parll, na qualidade de convidado
especial, acompanhar o Senhor Presidente da República
em sua viagem ao Marrocos e à Espanha, solícito que me__
seja concedida autorização para desempenhar e5sa missão, nos termos dos arts. 36, 2~>, da Constituição, e 44 Çlo
Regimento Interno.
Sala das SesSõeS, 4 de abril de 1984.- A.lbQJJO Franco.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - De UGQrdo
com o art. 44, S4"', do Regimento Interno, o requerimento que acaba de ser lido será remetido à. Comissão de Relações Exteriores, devendo ser sqbmetida ii deliberação
do Plcn:.írio após a Ordem do Dia, em ·virtude do que se
achu previsto no urt. n9 388, II da Lei Interna,
O SR. PRESIDENTE- (Moacyr Da lia) --Sobre a Mesa, requerimento que será lido pelo Sr. (\l-Secretário.
É lido o sCguirite

REQUERIMENTO No 35, DE 1984
Senhor Prcsidentt:~
Requeremos a V, Ex~ nos termos do_que dispõe o art.
241, a, combinado com o art. 244, b, do Regimento lnterno, sejam prestados à _memória do ex-Deputado
Mário Gomes, falecido anteontem em Brasília, a,s_ seguintes homenagens:
1. Inserção cm Ata de voto de pesar;
2. Apresctltaçào de condolências à fammu, no Govern-o do Estudo do Paraná c bem assim, ao_ Presidente
do PDS.
Sala das Sessões.; 4 de abril de 1984.- Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dallaj ~ O requerimento que acaba de ser lido, depende de votação.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra pura cnc:.~minhar a votação,

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Çonc~do a
palavra :.~o nobre Seil.ador Humberto Lucena, para encaminhar a votação.

O SR. HUM13ERTO LUÇENA PRQNUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUI3LICAD0 POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- ~m votação_
o requerimento.
__ ___
Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pau.s;.t.L __
Está aprOvadõ.
A Mesa associa-se às homenagens e fará ~cu.mprir- a de~
liberação da Cas_a._

O SR. PRESID!lNTE (Moacyr Dalla) - Enu<ssão
anterior, foram lidos os Requerimentos n9s 31 e 32, de
1984, dc.autoria respcctiv·amente do senador Lourival
Baptista c da Senadora Eunice Michiles, em que solicitavam autorização do Senado para acompanharem o Senhor Presidente da República em sua viagem -ao Marrocos e à Espanha.
Os citados requerimentos, já insfrUfdos com pareceres.
da Comissão de Rel:.~çào Exteriores, deiXar"ªm de servotados, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n\131, de

1984.
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Em votaçiio.
Os Srs. Senador~ que o aprovarn, queiram permanecer scnt~ldos. (Pausa.)
Aprovado.
FiC; concedida a licenç;J. SoJicituda.

O SR. PRESIDENTE (M~ucyr _Da)la)- Em votação
o Rt!querimcnto n~' 32. d~ __l 984.
--Os Sr!:i. Senadores que o aprovam, queiram permaneL"er sentados. {Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O .SR.- PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Tendo em
vista a crhiçiio, :.~traves do Re'querimento n\1 (5, de l984,
aprovado no dia 2 do corrente, de autoria do Sr, Senador
José: lgnácio Ferreira, da Comissão _Especial Interna destinada- a- estudar ·aspectos n!hfcionados com a agropecuúria brasileira, .a Presidência, de acordo com as indicações- das Lideranças, designa, para integrar a referida
Comissão, os Srs. Senadores:
Pelo Partido Democrático Soei ui- Titulares- Senadores _OctáviO Cardoso, Benedito Ferreira, Odacir Soares, Jutahy M:.~galhàes e Jorge Bornhaus~n;- Suplentes
-:- _Seimdon.=s Martins Filho, Gab~iel Hermes e Jorge
Kalume.
Pelo Partido do Movimento Demõc'ráTíCo 'BraSileiro
- Tit_uJares- Senadores José _Ignác:io_ Ferreira e Alfredo Campos;- Suplentes- Senadores Mauro Borges e
Marcelo Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- _Há_ oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival
.~Baptista,

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discUrso.)~ Sr. Presid~nte, Srs. Senadores:
Cqc;rcnte com as minhas convicções, e à _s_e_melhança
dos anos anteriores, ossu~o esta tribuna parU, mais uma
vez, ,.enaltecer as Forças_ Armadas que, no dia 31 de
mt.ço de 1964 se posicionaram, decisiva e patrioticamente, ao lado do nosso Povo, contra a trama insidiosa e
di<.Lbúlica de uma minoria ensandecida pelas ideologias
exóticas, que pretendia transformar o Brasil numa "Re·
pública Sindic<Jlista" de coloração nitidamente comunista.
Entendo, hoj~. exatamente como das outras vezes, na
Câmara dos Deputados - e, inclusive, quando no exercício do _cargo de Governador de Sergipe - ser um
imperativo do civismO~ do senso de responsabilidade e
do patriotismo, _relembrar e aplaudir, conjuntamente
com as nossas gloriosas Forças Armadas_e.a.esmagadora
maioria .da Nação brasileira, a Revolução __ de 31 de
Março de 1964 - que foi, indisc_utivelmente uma das
mais belas, transcendentais e decisivas páginas da nossa
História.
Faço-o com o mesmo entusiasmo característico dos
pronunciamentos que formulei desde 1965, reafirmando
a minha. irrestrita lealdad~ e absol~ta identificação com
os postuludos da democracia, da liberdade, da justiça social e da .fé inabalável_ no.s_ altos destinos do B_rasil.
É portanto, çom a mesma profunda convicçã_o de to_dÕs_quantos optaram pelos ideais da Revolução de 31 de
_Março de 1964, que desejo assinalar, neste momento, o
seu 20~' aniversário, que transcorreu, em todas as Unidades_da Federação, num cenário de absoluta tranqiiilidade, P~z e plena normafidad-C insl.ituC-iOnãl. - ·
Decorridos 20 at}OS podenios asseverar, sem receio de
qualqUer con-testãçUo, que o PresídenieJo1i0-Baptista FigueiredO logrou Consolídãr, de maneira -irr_eversível, o
difícil, complexo, e por vezes traumático processo de implantação de uma autêntica democracia em nossa Pátria.
Desejo, pOr conseguinte, aSsociar-me às generalizadas
ml?-nifestações de júbilo e integral solidariedade de: toda a
Nação, às colnemorações realizadãs:derltro e forã dos
quartéis, que festejaram com o advento da Revolução de
-=-Março de 1964, um acontecimento histórico de canse-
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qUências incomensuráve(s, geradoras das radic:.~is-traris
formações que, desde então, propo"rcionaram novas di·
mensões e pcrspcctiv:.~s ao nosso País.
Bastaria acentuar o :.~parecimento, no cenário mundial, de um novo Brasil, respeitado como potência emergente, em fUnç?iO- óúS suas imen-Sas potencialidades geodemográficus e económicas; celeiro mundial e força positiva u serviç-o da paz, da justiça social, e do advento de
uma nova ordem internacional mais justa e humana, caracterizada pelo mais absoluto respeito aos direitos d~
todas as Nuções à vida, ao desenvoiYimento e ao bemestar dns respectivos habitantes, notadamente no concernente <tos países subdesenvolvidos e periféricos do Terceiro Mundo.
Evidentemente, esta não é a ocasião oportun:.~ P~lra enumerar as conquistas e resultados obtidos pelos cinco
Governos revolucion:.írios que se sucederam.
Já o fiz, ali:.ís, em meus pronunciamentos anteriOres,
como por exemplo, recentemente, quando, neste Plenâtio, teci considerações sobre o Governo e a Administ(açào do Presidente João Baptista Figueiredo ao ensejo
da passagem do seu 5v aniversário corno Chefe do Poder
Executivo, a 15 de março passado.
De resto, aí estão os indicadores estatisticos divulgados e analisados quotidianamente através da imprensa,
das -r'údiO-Cmissorãs, da 1'V c, princip<.llmente, dos debates que se trava11_1, nas Câmaras Municipais, nas As·
semblé:ias Legislativas dos Estados e nas duas Casas do
Congicsso Nacional, acerca dos acertos e erros da Revolução de 31 de Março de 1964 até o presente momento.
O importante a assín:.~lar neste momento é que, apesar
dos problemas de uma conjuntura adversa, tanto no Brasil, como no exterior, perturbada pelos impactos de um
processo inflacionário recessivo que vem provocando <'
desestabilização da!:i estruturas produtivas de quase todos os paíse.~-- conforme O demonstram os altos índices
de desemprego, endividamente e perigosas tensões sociais- o Brasil conseguiu superar os desafios que ob~ta·
culizaram a sua escalada para o seu desenvolvim_entc
auto-sustentudo no contexto de um legitimo Estado de
Direito.
A esse respeito solicito a incorporação ao texto destes
ligeiros come-ntários, dos :.~utorizudos pronunciamentos
de .alguns eminentes brasileiros, que toda a Nação conhece, estima c admira, sob_re o alcance, as proporções e
o~ resultad~s da Revolução de 3 1 de Março de I964.
Refiro-me, especificamente, aos lúcidos e magistrais
depoimentos dos eminentes S_cn:.~dores Luiz Vian:.~, José
Surney, Roberto C:.~mp9s e Virgllio lúvóra; do insigne
ex-Presidcnle do Congresso Nacional e Ministro do Supremo Tribunal Federal, o Embaixador Bilac Pinto; dos
ex-Governado_res Antônio C:.~rlos Magalhães e Ney Braga, divulgados pelo Jornal do Brasil de (Y-4-84; e do Ministro Mário A ndrcazza, public:.~do n!-! _Folha de S~ Paulo.
Desejaria solicitar igualmente, à guisa de conclus.iio, o
hi~tórico pronunciamento do Presidente João Baptista
Figueiredõ, atmvés de uma cadeia de R ódio-emissoras e
da TV, qut1ndo no dia 31 de março passado. traçou o
perfil da Revolução e ununciou o encaminhamento das
providências definitivas do seu Governo no concernente
à necessidade de um:.~ ampla Reforma Constitucional, e
de uma solução para o problema sucessório, adequada
às supremas exigências da Naçiio brasileira.
Neste sentido deverá o Presidente da República encaminhar ao Congresso Nucional um projeto definitivo de
fmt!Jlda Constitucion:.~l, nU certeza de que os parlamentares sul)erào "compreender e aprimorar as soluções
submetidas à sua alta apreciação".
Se é exato que a História é, basicamente, a mestra da
vida, e a Ciêndn do passado humano, devemos todos examinar os seus ensinamentos a fim de sobre os mesmos
fazer o exercício das nossas mais profundas reflexões.
Justifica-se. portanto, avaliar as liçôes_decorrentes dos
episódios que traumati:zamm a Nação e apressaram,
com a Revolução de 31 de Março de 1964, o adven.to do
novo Brasil qu_e, h~je, mercê de De~, ostenta, na pleni-
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tudc: de suas imensas potencialidades, o panorama de
uma pujante c verdadeira democraciU, integralmente voltada para a liberdade, o progresso, a justiça social e o

bem-estar de todos os brasileiros.
Daí, a inegável importância dos documentos cuja incorporação solicitei porque, reunidos, contêcm subsídios
indispensáveis ao julgamento que os historicidoreS deverão emítir sobre a RiVoluÇãO- de__Março- de 1964, abrangendo os seus episódios, protagonistas e resultados fundamentais.
-Caberia, ainda acrescentar ao conjunto dos menciQnados pronunciamentos, as Ordens do Dia das Senhores
Ministros de Estado do ExércitO, da Aeronáutica e da
Marinha, os eminentes Ministros Walter Pires, Délio
Jardim de Matos e Alfredo Karan que, em nome das
nossas Forças Armadas, também se pronunciaram sobre
a Revolução de 31 de Março de 1964, no transcurso de
seu 20Q aniversário.
Eram estas as considerações que entendi formular nestu oportunidade. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado,)
DOCUMENTOSA QUE SE REFERE O SR.
LOUR/VAL 8APT/STA EM-SEU DISCURSO:

(DISCURSO DO PRESIDENTE JOÃO BAPTISTA FIGUEIREDO, ATRAV&i DA C'ADEIA
NACIONAL DE RÃDIO E TELEVISÃO, A 31
DE MARÇO DE 1984.}
Ê o seguinte o discurso- do Prcsíden-te da Repúblici:
Brasileiros,
O movimento de março de 1964, como ficou dito ila
sua declaração de princípios, não traduziu o interesse e a
vontade de um grupo, mas o interesse e a vontade da
Nação. Teve por objetivo assegurar ao novo Governo os
meios indispensáveis à obra de reconstrução ecoiléimica,
financefra, política e moral do BrasiL
maneira a Poder enfrentar, de modo d_ireto e imediato, os graves e urgentes problemas de que dependiam a restauração da ordem Interna e o nosso prestigiO internacíon3.l Pãrã isso,
consoante deixou assentado, precisava institUcionalizarse, a fim de limitar desde fOgo os plenos Poderes de que ·
dispunha.
Mantidos, na sua substânc-ia, os Postulados da Constituição" ae !946, cuidou-se da feitur-a da nOva- Consti- -tuição, promulgada pelo Cong{esso· Nacional em 24 de
janeiro de 1967.
Nos·dezessete anos de sua vigência a Collstüuiçãõ-ife -1967, iniciatiYa do PresfdCnte Castello Branco, sofreu sucessivas-alterações, que obedeceram a móltiplas e às Vezes conflitantes contingênciaS-dó- Processo revolucionário.
Tais alterações, que ocorreram por força de atas unilaterais do Governo, ou em virtude de emendas aprovadas
pelo Congresso Nacional, tiveram como conseqüência
privar o texto constitucfonal da unidade lógica essenciar
ao estatuto político fundamental da Nação.
Alêm disso, nele foram fntroduzidas diretrizeS que, se
tiveram sua razão de ser em cada momento histórico, demandam a sua adaptação as novas circunstâncias sociais
e polítiCas do momento que vivemos.
O objetivo final que sempre nos moveu - a todosquantos nos engajamos nessa cruzada patriótica- con.;
siste em preservar valores essenCiais- à nossa maneira de
vida. Entre esses valores se conta o convívio ou regime
democrático, cujo aperfeiçoamento é nossa constaniC
preocupação.
Tenho plena consciênCia de que o caminho percorrido,
sob o signo da democracia, que desejo plena e atuante,
foi marcado -Por conquistas cujo alcance é desnecessârio
encare-cer. Tais~ foram o restabelecimento das franquias
fundamentais, a restituição dos direitos políticos aos que
deles se achavam privados, bem como a concessão da anistia reclamada para a pacificação da família brasileira.
Possuo consciência também, como já tenho assinalado,

oe

de que a liberdade, garantida no passado, pode já ter
sido igual, porém não foi maior do que a liberdade hoje
rcinlinte no País.
Nada disso é obra exclusivamente minha. f fruto de evoluçüo imanente ao processo revolucionário, que nos
irmanou na luta pelos ideais que nos inspiraram.
Esses resultados positivos, em prol da causa democrãtica, exigem o seu complemento n-atural, que só poderá
ser alcançado mediante revisão constitucionaf. Su_bffieterei projeto de emenda, dentro em breve, ao Poder Legislativo. Suas casas saberão compreender e aprimorar as
soluções encamínhadas à sua alta apreciação.
Entendo que, nas circUnstâncias atuais da sociedade
brasileira, o caminho mais adequado para atingir a plena
institucionalização democrática do Pais é o indicado
pela própria Constituição, que prevê modos eficazes
para sua modificação e aperfeiçoamento. Poderes consti-tuintes possui o atuafCongresso Nacional, posta a questão em termos de reforma da Carta Magna, segundo a
-- tramitaçã-o nela estabelecida.
Cumpre ao Governo definir posição sobre a forma da
escolha do futuro Presidente da República. A eleição direta é inoportuna no momento, muito embora reconheça
aconselhúvel restabelecê-la no futuro.
Minha posição quanto às eleições indiretaS, para esco-lha do meu sucessor, está limpidamente defiiüda em discurso que proferi perante a primeira convenção nacional
do Partido Democrático Social, realizada em Brasília, a
30 de novembro de 1980. Ao referir-me às eleições de
1982, frisei "neSse dia, vamos conquistar a maioria: das
Câinãràs Municipais e das Prefeituras, das Assembléias
LegislatiVas e dos cargos de Governador. Da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. E, conseqüentemcilfe, legitimamente a maioria dQ Colégio Eleitoral que
elegerá meusucessor".
O mundo político não ignorava, portanto- ãn-ies se
achava certo disso - que, nas eleições de 1982, estava
em jogo a escolha, pelo voto, do COlégio Eleitoral a
(juCm-- competia eleger o novo Presidente da República.
A extinção desse alto colégio, escolhido livremente e.
cõiTf- mandato irren-Unciável, violentaria compromisso
pOlítico legítimo contra o qual, antes do resultado da eleição, nada se levantou. Coisa que agora, no entanto,
injustificud<.J.mente_ se faz.
-·
Não é hora, pois, para que, em nome de argumentos i. lusórios e oportunistas, se Yeilha impu"griar agora- ã eleiç_ão índircta. do Presidente da República. Ti-ata-se Qe
forma legítima de escolha do Chefe de Estado, consagra- da pela grande maioria das nações democráticas.
Manterei, pois, a eleição it1direta, para o -meu suces~
sor. A eleição direta, em dois tUi-nos, será proPosta para
ó futuro.. A revisão _constitucional, que proporei, não radicaliza posições. Oferece para o problema sucessório
solução de compromisso, reclamada pela tranqUilidade
da Nação~ e--atende a exigências inadiáveis de nossa c!Volução constituciollã.i.
Muito obrigado..
"CREMOS NAS ELITES
pOLITICAS RESPONSÃ VEIS"
"Aíntegra da-ordem do dia do Ministro do Exército é
a seguinte:
Meus comand<idos.
Hoje, a Nação comemora o vigésimO aniversário da
Revolução democrática de 31 de março de 1964.
O significado histórico e a autenticidade-cíviCa do inovimento res-idem em sua expressão nacional.
Mobilizaram-se os diversos segmentos da sociedade, sob
o desígnio comum de salvaguardar o País da imposição
de um regime totalitário à feição comunista. A consciência nacional apercebeu-se, a tempo, da ameaça à ordem
democrática e aos próprios Yalorcs da nacionalidade,
configurada naquela instância de incertezas e angústias-. ,
Imp[.!nha-se Uin sério trabalho di reconstruÇão, desde
então desenvoiv:ido, com o objetivo maior de aprimorar
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as instituições, que se constituem nos fUndamentos de
nossa existência como Nação liYre e independente. Dificuldades e obstáculos vêm-se interpondo, especialmente
em funçi:ío da conjuntura desfavorável que fustiga a economia mundial há um decênio-. Caminhamos de forma
significativa nos campos social e económico no períodO
considerado. Aí estão os mais idóneos e expressivos indicadores sócio-económicos, apurados em pesquisas go~
vernamentais e privadas, que atestam o penoso·mas firme avanço que empreendemos, com obstinação e espírito de sacrifício.
O reconhecimento dos resultados e a valorização de
nosso esforço a nível de Nação, não nos sensibilizam no
momento presente, quando a solução dos problemas
mais prementes da populâção parece distanciar~se- no
tempo, por força da Pior crise dos tempos modernos e
até pela interferência de fenômenos naturais adversos e
imprevisíveis.
A atual quadra nacional contém os ingredientes favorftveis à ãtuaçào daqueles que por incompreensão ou
desconhecimentos dos fatos, ou ainda por interesses menos dignos ou de inspiração estrangeira, procuram congestionar a via de transição política pela qual a Nação
optou em seu aperfeiçoamento democrático. Ontem, em
mobilizU(;Oes populares nas ruas e nas praças, traficavase o interesse nacional para distribuir, prodigamente, a
falsa esperança nas Reformas de Base e a panacêia das
grandes mudanças institucíonais. Era o apelo emocional
e demagógico do mito da solução de palanque, a ilusão
do espetáculO de massa que o esquema imediatista e atraente, de duvidosa eficácia, escondia. Hoje, o contexto
mudou, o auditório anda esqueddo ou é recente nesta Hde, os problemas a explorar são outros, os clichés poHticos se renovaram, outros atares incorporaram-se ao elenco e a estrutura cênica está apoiada na mais avançada
técnica de cáril.unicação de massa. Mas nos bastidores
removidas as caracte-rizações, percebe-se que o projeto é
o mesmo, nas entrelinhas do texto ensaiado. Continua-se
a Vendef a imagem ilusória de que a promulgação imedie~ta e_ passional de uma lei resolverá, num ápice, todosos problemas estruturais que a Nação luta para solucionar há várias -geraç-ões.
As mudanças, que se hão de operar pelo consenso e
pela aspiração popular serão conduzidas na forma ordeira e pacífica pela qual a Nação adquiriu maturidade
política, ao longo de sua história de Estado soberano.
Não pertencem ao nosso passado as pressões de afogadilho e as bruscas transformações, que desestabilizam o
pacto político e s.ocíaJ Por convulsões graves e que desaguam em caminhos estranhos à nossa índole democrática de poYo pacífico.
Não cremos em falsos profetas e pitonisas, antigos e
-modernos, que continuam desfraldando ou permitindo
desfraldar bandeiras que não trazem impressos em seus
panos a ordem e o progresso.
Cremos, sim, nas elites políticas responsáveis e capazes de levar o Brasil ao seu destino de grande nação,
Meus comandados.
Os ideias da Revolução democrãtica de 1964 proYêm
de nossas próprias origens históricas, por seu conteúdo
cristão e democráticO e por sua perfeita comunhão com
as raízes populares, que têm delineado a nossa evolução
política. Não se identificam como produto acabado do
momento político em que se desencadeou o movimento.
São, acima de tudo, patrimônio de todos os brasileiros,
valort;:s de naci~nali~ade_por que lutamos, desde os dias
históricÓS de nossa formação . .E: o mesmo ideário que aniffi(lu nOSsOs combatetiTes no Prãúi. e na Itália, que inflamou os ativistis e os Construtores de nossa independência_ e que impulsionou e ainda impulsiona o nosso homerri. a desbravar o continente brasileiro, em busca de
novas fronteiras econômicas.
Os ideais da ReVolução democrática de 1964 não se
constituem- eiri privilégio exclusivo das gerações que desassombraram patriotas que se opuseram, eficazmente,
às tentativas comunistas de 1935 e de 1964 e aos atos de
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terrorismo que violentucam nosso PaJ.s, entre 1968 e
1974. São de perene inspiração de civismo que nos retempera o ânimo- paro empreendermos a grande tarefa
dclcgud<l à nossa geração, e que nos vivifica a. crença nos
valores fundamentais d~ nossa vidª' para resistirmos ao
engodo__.sc_dutor __d_os manipuladores da vontade popular.

Por este legado comum, estaremos sempre solidários
com uqueics que, nu hora da agressão e da adversidade,

cumpriram o duro dever de se aparam a agitadores e terroristas, de armas na mão, para que a Nação não_foss~
levada à anarquia.
Meus comandado_s~
Ê hora de meditar, de refletir, com a isenção e o pa-

triotismo.com qu_e nossas antepassados sobrepujaram as
grandes crises de nossa_matur_ação política c conduziram
a Nação a seus_des_t_inos, una, íntegra e estimulada para
superar os dcs'-lfios_ do futuro.
O momento presente exige, de todos nós, trabalho operoso, consenso, renúncia,- solidariedade e crença em
nosso de.<>! inos. Para tanto, está sendo convocada toda _a
Nação, de que as Forças Armadas são parcela representativa.
Não podemos desconhecer nossa responsabilidade essencial de pre.'iervar os ideais __revolucionários aosnos_sos
póstcros, tmnsmitindo-lhes '-! gmnde mensagem de nosso
patriotismo, através d_o_exemplo maior de superarmos a
crise presente, preparando-lhc_s um futuro mais promissor
A ordem do dia dQ Ministro da Marinha é a s_eguinte:
"Transcorridos 20 anos da Revolução de 31 deMa~ço
de 1964, já é p-ossTVCl-ãValiar aS razões que impeliram as
Forças Armadas, inspiradas no sentimento irresistivel da
esmagadora maioria do povo brasileirCI, a a:ssumirav·anguarda de uma cruz<lda de saneamento das instituições
políticas nacionais, ameaç-:1das então pela demagogia irresponsável de uns poucos grupos orientados por perigosas ideologias exóticas, apoiadas em inaceitáveis instrumentos de subversão.
Em larga proporção, os que hoje integram a Marinha
eram ainda muito jovens quando se iniçiou esse :3,ffiPio
movimento de regeneração da nossa vida social e política. Por isso mesmo, recomendar ou insistjr para que estejam atentos aos princípios que nortea_ram: a Revolução
de 31 de Março é facultar às novas gerações o conhecimento de um procesl>o que, à custa de árduas empreitadas e de muitos c não pequenos sacrifícios, consegUiu
restabelecer no País uma ordem _institucional consentânea com as tradiçõ~s cívicas da nossa gente, neutra!iz:lndo os fermentos de uma agitação que só poderia conduzir à destruição-dos valores básicos da vida nacional.
Os que viveram_aquele momento de nossa História sabem o que ele representou ontem e o que ele representa
hoje, para a sobrevivência c a consolidação desses valores. Já cm 1984, a democracia brasileira, preservada e enriquecida, despontava restabelecida em sucessivos pleitos eleitoruis livremente celebrados, no gesto confrater·
nizador da anistia, na liberdade dos meios de informação, no rcpeito à alta dignidade da Justiça.
O Brasil de hoje encara com tranqUilidade o seu futuro, já livre dos espectros que ameaçavam o·País nos dias
turvos de 64. Nossos problemas atuais, irrestritamente
debatidos na mais livre das atmosferas, não d_iminu_em o
otimisrno dos homens .de bQa vontade.
Embora muitos reneguem os benefíciqs trazidos pela
Revolução de 31 de Março, por motivos inconfésS_ávcíSou por n1lo terem cncontmdo eco para conseguir seus interesses ou mesmo vinganças pessoais, é inegável que o êxito alcançado não deixou dúvidas sobre sua validade. O
pessimismo de .alguns poucos eternos insatisfeLt_os
dissolve-se diante do afã generalizado Com que_ o nosso
povo, apoiado no respeito que gozamos na esfera internacion<~l, vai conquistando dia a dia as etapas do seu
progresso.
Se, para os historiadores, 20 anos represer\t.inl pequeno período para uma avaliação mais fundamentada, não
há como duvidar das realizações que o povo br;1sileiro
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alcançou nesse período, nos setores social, industrial e
tecnológico. Basta-nos uma simples comparação para
constata~ que houve evolução nesses campos. De um só
relunce poderíamos destacar: as políticas executadas através do FUNRURAL, FINSOCIAL; o significante avanço no sistema das c_omunicaçõeS; o aumento da produçilo agrícola e de petróleo; a exploração de minerais
nobres em escala económica, permitindo desafogar nossa pauta de importações e muitas vezes auferir lucros
com sua exportação.
Por outro lado, devemos reconhecer também as transformaç-ões que se processaram no campo militar. Mesmo
cõm os modestos recursos do orçamento global que lhes
vêm sendo alocados, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, sem demonstrar ambições dirigidas à uma corrida
armamcntista, vêem canalizando seus esforços no desenvolvimento do material bélico, fortalecendo a indústria
nacional, incentivando-a e participando ativamentc na
criução e_ aperfeiçoamento de equipamento e técnicas.
A Revolução conjurou nuvens escuras, que geravam
angústias e provacavam derrotismos; 84 é mais um ano
de_ esforços e de esperanças nessa cruzada. Os homens
que asseguraram ao País uma nova era de o.rdem, de disciplina e de desenvolvimento sabem que cumpriram com
seu dever na hora certa, inspirados nos anseios profundos do nosso povo.
Murinheiros,
Sejamos fiéis aos princípios de 64, porque tais princípios não foram somente de 64, s_erão de sempre. Reverenciemos aqueles que soube_ram ouvir o clamor de nossa gente e não recuaram ante a nobre tarefa de honrar,
por sua açào disciplinadora, o_s compromissos que os
preceitos constitucionais lhes traçavam_.
A Marinha. irmailada ao Exército e à Força Aérea,
comO uma grande família unida e serena, totalmente entregue às suas tare(as profissionais, junta-se a quantos
celebram, hoje, em todo o Brasil, as duas décadas da Revolução de 64. O Brasil continua a construir o seu futuro
sem _esmorecer diante de dificuldl;ldes, certo de poder
trari5por quantos obstáculos Se lhe ãprcsentem.
~ O Brasil de sempre, mais vivo ql!_e nunca,jarilais p__:_recerá."
Esta é a íntegra da ordem do dia do Ministro da AeronáutiCll:

"Homens da Força Aérea Brasileira.
O pior dos males a afligir uma administração é adesconfianç<l e, dentro dela, a falta de coragem moral em
torná-la explícita.
Os mal-entendidos, as meias verdades, os duplos sentidos, os julgamentos precipitados corroem de tal forma a
estrutura de uma organização que ela se torna frágil
diante dos menores impactos da adversidade.
O que dizer, então, dos momentos de crise, onde a unidade de propósito é uma questão de sobrevivência?
O que dizer, então, dos momentos de decisão, onde o
mais difícil não é escolher o rumo, mas, antes, acreditar
na tripulação?
A ambição c a vaidade sem limitcs_são fraquezas humanas que se projetam no seio das instituições, quase
sempre envoltas no mito da personalidade forte, comprometendo o conjunto e isolando os setores.
Nesta estranha harmonização de fo~ças pt!ssÕais,-oÕde
a missi).o é relegada ao plano de subproduto, os homens
lutam mais por ser, aparecer ou parecerdo que propriamente por fazer.
Assim, de gênio em gênio, de formidável em formidável, de indispensável em indispensável, chega-s__e a um resultado medíocre, que ninguém explica mas que a todos
complica, gerando um clima de impasse e perplexidade.

ComPanheiros
Sejamos suficientemente pr~dentes para jamais permitir, nos limites da F9rça Aéi-ea, a reedição do clima de
di.!Sconfiança, descordenação e inversão_ de valores que
reina vã cm nossos_ quartéis _nos idos de 64.
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Sejamos imunes à ambição c à vaidade dos fracos,
porque a nossa força é não ter compromissos senão com
o Brasil.
Estejamos atentos, sem preconceitos ou intolerâncias,
para os desdobramentos decorrentes do mõinento poHtic-o, para que saibamos identificar, nas bandeiras que são
desfraldadas, as cores da ordem e progresso, as coreS da
nacionalidade. Fora disso é a lei.
UMA NOVA DIMENSÃO

Lufz Viana Filho

Quando George Cicmcnceua andou pelo Brasil, por
volta de 1910, perguntou-lhe um jornalista, depois de
lembrar as violências cometidas pelo Terror, qual a sua
opinião sobre a Revolução Francesa de 1789. Clemenceua não vacilou - continuava a apoiar a Revolução.
pois a julgava, não pelos seus erros, mas por tudo que ela
representava para o triunfo da liberdade no mundo.
Hoje, ao transcorrer o vigésimo aniversário df Revo- _
lução de 1964, certamente não será pelos seus eventuais
erros que a História irá julgá-la, mas pelo que significa
na transformação do Brasil, breve espaço de duas décadas conquistamos nova dimensão. Houve erros? Houve
injustiças? Certamente. Até porque nenhuma revolução
deles está isenta. Mas, o incontestável é que, após 1964,
surgiu um outro Brasil. Um Brasil maior, mais forte,
mais pujante, e que logrou transpor a barreira do subdes_en_volvimento, em que vivíamos tragicamente mergulhados, para alcançar o patamar das nações em desenvolvimento. Não tém do que se arrepender ou envergonhar O!
que fizeram a Revolução. Sem dúvidas, muita coisa de·
verá ser_rcvista- e aprimorada-_ nada, no entanto, pode·
rá impedir que o Brasil emirja, ao lado da China e d~
lndia, com as nítidas características de uma das potên·
das do futuro.
Como é natural, somos muito mais levados a aprecim
e lamentar as dificuldades no mo minto que passa, na sua
müior parte oriundas de causa externas, das quais foi a
maior C!-~egündo choque do petróleO, do que nos determos_ um pouco p:1ra lançar as vista sobre a ~xtraordi
nária escala do Brasil nesses vinte anos, que nos levaram,
apesar de tudo quanto tivemos de enfrentar, na árdua
competição intern:Jcional, a ser a sétima economia do: Ocidente. Será poUco? Não será exagero dizer-se que mal
se tinha a idéia da posição que ocupávamos anteS de 64,
tão distantes estávamos dos parceiros dessa competição.
Agora temos írremissivelmente o nosso lugar ao sol. Um
sol que deve aquecer o- orgulho dos bra_sileiros.
Que terá representado de trabalho, de organização, de
capacidade, o quase milagre de nossas exportações? Em
1964 exportávamos em torno de um bilhão e meio de
dólares. Um n:;~da, se consideramos a nossa população e
a dimensão do nosso território, e a pontecíalidade do seu
subsolo. Em I983, beiramos os vinte e dois bilhões de
dólares, apresentando, como assinalou o Presidente Figueiredo na sua recente Mensagem ao Congresso, um
comercial, o "maior de nossa história econôm_ica- registrado nas contas externas". E isso em meio a_ um_m:uodo ainda em recessão e, portanto, cm fase, de menores
importações. Não desejo alongar-me demasiadamente
em números, mas eles sUo indispensáveis para que nãõ
nos inquinem de nos perdermos em palavras, pretendendo com elas esconder deficiências, Os números, embora
não mostrem tudo num País, são por vezes, mais eJoqücntcs do que as palavras. Ainda está na memória- dos
brasileiros o que lhes foi dito e mostrado há. pouco de
uma plataforma da base petrolífera de Campos. Nimguêm ·ignora ser a nossa deficiente produção_ de petróleo
o vei-dadeiro calcanhar de Aquiles da nossa economia.
Daí o esforço cm busca do petróleo e de outras fontes energéticas, Cllmpo-no Cjual tivemos êxito completo. De
uma produção de 179 mi! barris por dia, passamos para
mais de 400 mil barris, sendo de prever que, ainda em
1984, alcancemos o meio milhão de barris. São coisas
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que se não fazem com passeatas ou demagogia, mas que
deve-ríamos comemorar festivv.mente. Assim- que tem
sido tudo ness<.~s duas décadas, que assinalam haver o
Brasil dobrado a esquina do progresso- ninguém mais
fará andar paru trás.

Olhússemos, por exemplo, o Produto Interno Bruto,
um dos mais importantes indicadores pãra se avaliar
uma economia. e veríamos que- de 144 bilhões em 1965
pulamos para 48 I bilhões em 1980. Será expressivo?~

e muito. Tanto -que o ProTeSsor Mário Henri(ru_e_SliUon·
sen não teve dúvida em dizer de certa feita, falando de
quanto mudara o Brasil: "O Brasil era (em 1964) um País
tipicamente subdesenvolvido ... seu produto real mais do
que triplicou e o País é hoje reConhecido como uma jo-vem Nação industrial, com o sétimo Produto NaCfollaJ
Bruto do mundo ocidental". Para qualqUer lado que nos
voltemos, buscamos comparar o Brasil de 1964 com o
Brasil atuat, deparamos um Brasil com uma no-va e extraordinariUril~àite maior dimensão. Uma fisiono-mia qUe
não mais será mUdada, e!Tibora olúltõ o desejem os pesSimintas ou negativistas, c para os quais, ao longo destes
vinte ariõs, somente se teriam acu-mulado erros. Lembramos, porém, o Fernando Henrique Cardoso, ilustre representante da Oposição, era para quem "se a Oposição
estivesse agora no poder também não resolveria os
problemas". É que esses somente são fáceis para os demagogos. Será que estes vêem comO o Biasil creSCeU,
como se industrializou, como se urbanizou, e como se
entrelaçou numa quase inacreditável rede de telecomonicações? Não se lembrarão que o Brasil, de menos de um
milhão de telefones, possui hoje mais de dez mllhões··ae
aparelhos, atendendo 2.500 localidades servidas pelo
DOO?
Quanto emerge dessa análiSe, Superffi::ial apredação de
alguns indicadores, é o Brasil na sua -nova dimensão, na
dimensão da potência em desenvolvimento, que a Revolução de 64 modelou graças ao trabalho, poderíamos até
dizer do sacrifício -dos brasileiros. Uma dimensão que
não se reflete apenas na -vida internacional do Brasil,
abrindo-lhe novas perpectivas e- também maiores responsabilidades. Num estudo sobre as nossas relações internacionais. o Professor Celso Lafer, depois de citar e examinar alguns dados sobre a nova dimensão do Brasil, o
Brasil pós-Revolução de 1964, fez esta observação: "A
escala e o peso conjunto dos núnieiâs adrila mencionados mostram que o Brasil passou a ter, objetivamente,_
uma relevância externa que não tinha, bem como a vida
internacional passou a adquirir uma prioridade e uma
complexidade interna antes não vislumbradas". b o futuro da nova dimensão que o P:iís adquiriu a·partir de
64.
Em verdade, tanto interna quanto externamente o
Brusil passou <J ser outro. O nosso relacionamento, e
com ele o nosso comércio. alargou-se para todos os quadrantes da terra. Com tranqililídade, sem agressões e
sem submissões, conquistamos um respeitado espaço
sobre a face da terra. Atingimõs altitude assím delirifda
pelo Pn.:sidente Caste!lo Branco, dirigindo-se aos concluintes do Instituto Rio Branco: "em resumo, a política
exterior é independente, no sentido que independente
deve ser, por força, a política de um país soberano. Política exterior independente, no mundo que se caracteriza
cada vez mais pela interdependência dos problemas e dos
interesses, significa que o Brasil deve ter seu próprio pensamento e sua própria ação. Esse pensamento e essa açào
não serão subordinadas a nenhum interesse estrariho ao
Brasil". Independência somente possível, como tem ocorrido sem interrupções, devido- à dirriensão de uma
Nação em pleno desenvolvimento.
Bem sabemos, porém, que nem tudo foram flores nessa marcha para o progresso. Houve erros, e houve injustiças. E uns e outros deverão ser eliminados. Erros talves
inevitáveis, e injustiças viiiâas no b_ojo do próprio desenvolvimento. Está na hora de corrigi-los, inclusive; e
sobretudo, mediante adequada redistribuição de" rendas.
E agora não iremos distribUir apenaS a pobreza, paíS o
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Br::tsil cresceu o bastante para já poder repartir a riqueza,
amenizando os dolorosos e excessivos desniveis sociais.
Desniv~is qu_e representa_m uma !J.Ódoa na nova e gran·
diÓ.sa d-imensão que a Revolução permitiu ao Brasil, mas
que em nada empana ou diminui o muito que os brusi!ei·
ros devem ao Movimento de 1964, que mudou a face do
País, transformando-o numa Nação em franco desenvol·
vimento, O futuro está ao nosso alcance.
A REVOLUÇÃO DE 64
José Sari?.ey
A Revolução de Março de 1964 não pode ser julgada
pelas dific1,1ldades que o País atravessa neste instante. Ela
tem de ser \iista na perspectiva hisi0rica;abrangent6mente. -o paTs de hoje é um Brasil bem diferente de 64. b um
País moderno, plantado de univ~rsidades, cortado de estradas, integrado por um extraordinário sistema d6 co·
- rr:alnicações e de energia, com uma soma de serviços
públícos colocada à disposição do povo. Em 1964 era o
~os econômico.-pÇllítico e instituCional, era a desOrdem
tot;;L A democracia naquele instante estava à beira de
um colapso irremediável. Ingressaríamos sem dúvida no
túnel, de onde jamais ninguém regressou, do partido úni·
co, da morte_d_a liberdade individUa!, do terror. Essa
ameaça foi conjurada.
A Revolução de 64 não foi feita contra os v"alores democráticos e~-Sim contra a reaHzação irilperfêita desseS
_ valores. Fiel a esse sentimento inicial, ela faz de novo
rescer as instituiçõ"es republicanas civis.
Mas não podemos dizer que todas as coisas foram flores. Tão largo tempo, mudanças tão prçfundas trazem
acertos e erros. Mas na soma dos débitos e créditos estes
são muito maiOres. O Brasil é hoje a oitava economia do
mundo, a terceira democracia do Ocidente Com quase 60
milhões de eleitores, a quaHdade e a perspectiva_ de vida
melhoraram grandemente. Nabuco disse que sem os
exaltados não se fazem revoluções, mas com eles é impossível governar. Tivemos períodos difíceis, e os ·atiã-vessamos.
Chegamos, hoje, a um Brasil desenvolvido e livre. ca-be, na perspectiva desta comemoração, dizer que o Presidente Joã_o _figueiredo resgatot.l o compromisso histórico
de 64 e passará como o Presidente que jurou fazer, e fez:,
do País uma democracia. Sua obstinação, sua total dedicaç1lo a essa tarefa tiraram-nos do regime autoritário
para o estado de direito, dentro da convivência, da paz,
sem traumas.
O Brasil de 84 é um País de debate amplo, de amplas
liberdades, fascinante. nos seus desafios, enfrentando
tempestades, mas caminhando para o seu destino históri-co, s-em quebrar suas raízes humanas.
Niio seria justo se, nesse instante, não proclamássemos
-que sem ã vocação -democrática de nossas Forças Armadas, sem a sua crença nesses princípios, sem a garantia
que sempre ofereceram, a abertura não teria sidO possível. Elas são a fonte de nossa tranqüilidade, a segurança
de um Brasil democrático, dentro da ordem e da legalidade.

no:

PROPOSTA REFORMADORA
Roherw C amros
A Revol_ução nasce1.1 sem ideário, ou antes, com um
~deário negativo:..,-- combate à subversão e à corrupção.
~- Depois formou-se um ideárlo e orgulho-me de ter participado significativamente desse trabalho.de engenharia
social. No plano económico, o objetivo era a modernização da economia (corrigida, naturalmente, a d<!sordem
innacionáriaj. Daí as grandes reformas- a reforma fiscal e o código tributário, a criação do Banco Central, a
lei do mercado de capitais, a revisão do código de Minas
e a da Legislação de comércio exterior. A inflação foi contiO.a e, após meu PeríOdo de limpeza d-e terreno e construção de alicerces (1964/67), a economia brasileira ex-

osm-·

perimentou um surto de crescimento sem precedentes
(1968/73).
Num balanço desapaixonado e sumárío, diria que o
projeto econômiç:o da revolução foi bem executadq até
1973, e mediocremente, depois. No projeto social, p desempenho foi quase uniformemente medíocre, poiS umade suas peças principais - o estatuto _da terra - Iu,l_nca
foi implementado.
No projeto- político - meu Deus! - tivemos frustrações iniciais, -com a sucessão miHtar que Castello
Branco não desejava, e estamos até hoje à procura de rumos, que a meu ver não deveriam levar a nenhum dos
modelos políticos já experimentados. Deveríamos;- por
exemplo, experimentar o modelo francês de
presidencialismo-parlamentar, para 1989 ou 1990, naturalmente,. Pois essa PrOfunda reformulação institucional
exige grande debate. A simples restauração das eleições
diretas com o atua[ presidencialismo convencíonal, seria
mais uma viageril ao seio da _frustação._
A RevoÍ~ção foi para mim, pessoalmente, um grande
desafio. Já tinha tido participação apreciável na vida
públ_ica do Pãís, pois forã um doS"fundã.do-res do BN-DE
e co-au~ordo "programa de metas" do Presidente Kubitschek.. __ Além disso, Embaixador em Washington e negociador de suas consolidações da dívida externa (oBraSil é coriiumaz: no "endivídamentO). Mas a IteVOluçãÕ de
1964 me Permitiu um-ã tÚefa com que os economistas so·
nham: - redesenhar o ffiodelo econõmico do País,
Estava decidido a. deixar a vida pública com um misto
de amargor e desilusão. Pedi demissão de Embaixador
em ~ashington e partira para um longo périplo asiático,
convidado para conferências no B3i1c6 Celltrat do- Paquistão, na Universidade de Delhi, na India e no Keindaren, no Japão. Voltei poucOs dias antes da Revolução
e fui convocado por Cãstello Branco em 19 de abril de
1967 e já na primeira reunião do Gabinete, em 22 de
abril, apresentava um programa económico, depois deta·
lhado no Paeg. Era a chance de executar vários sonhos
de teoria ecOnômica. Trabalhar com Castello Branco era
urrm- grande inspiração, pois poucos homens, aléni de viverem o momento, aprendem do passado e enxergam o
futuro.

e

inadequada adaptação à
Depois ... fizemos tímida
primeira crise dC petrôleo, com programas superdimensionados em alguns setorcs (energia nuclear, aço, etc.),
desapoiados em poupança interna, e cresceu morbida·
mente a presença estatal. Mas o erro fatal foi não termos
reconhecido a tempo a gravidade da segunda crise de pe·
tróleo e da explosão de juros, e sua seqilela. recessiva na
economia mundial. Continuamos em expansão em 1979
e 80, quundo deveríamos ter embarcado num vigoroso
programa de austcrid:;de, como o fizerUm outros p8:íses, A recusa ao ajustamento, ensejada pelo fácil acesso ao
mercado eurodolar, está na raiz do apodrecimento de
nosso sonho de grande potência.
O projeto social compreendia a criação do FGTS, do
BNH, a formulação do estatuto da terra e a unificação
previdenciária. O esforço foi menos _articulado que no
plano econômico.
O projeto político do Castello Branco compreendia
três aspectos: o fortalecimento da Federação (foi este um
dos objetívos da reforma tributária, que benefidava os
municípios), a sucessão civil e a reconstitucionalização
do País (Constituiç1lo de 1967).
SALDO POSITIVO
Virgílio

Tá~·óra

Durante os últimos vinte anos o Brasil passou por
muitas e marcantes transformações, envolvendo os campos político, económico, social e, sobretudo, o~institucio
nal. Ao mesmo tempo, dua~_e imprevisíveis mutações
aPresentaram-se no panorama internacional, com influência sensíveis no nosso universo interno, dentre as
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quais a chamada "chantagem do petróleo" e a alta constante do dólar.
A Rcvoluçào__ d_e I 964 tinha coroQ objetivo maior a sal-

vaguarda das in-sfituições democrãticã.s, -e Ia-iltõ assim
que, apenas três anos após, em 1967, o Presidente Castello Branco legava ao País uma Constituição, dois anos
depois atropelada pelos episódios que resultaram no ato
institucional número 5 e num retrocesso democrátiCo
que só veio ã. inOStrar _rio"v:as--!Uzes-deabertura como Presidente Geisel e seu sucessor, o PreSidente_Figueiredo.
Num balanço desse período revol_ucionário, é óbvio
constatar-se um saldo positivo. O País cresceu,
fortaleceu-se economicainente, aumentou suas reservaS
de petróleo, quase que triplicando sua produção, mais
que duplicou o potencial de energia hidrelétrica, consolidou o uso do álcool como fonte alternativa de energia,
desenvolveu uma indústria de base e uma bélica de alto
nível, a par-da aeronáutica e de equipamentos, embora
tudo isso a um preço que envOlveu um exagerado endividamento externo, que não seria assim de tal monta sem
os incidentes imprevisíveis da crlse económiCa mundial.
"O Brasil de hoje em nada se assemelha ao de ~ntes de
1964. Com todas suas crises, nosso País é uma potência
emergente": primeira, "de longe", entre as nações irmãs
latinO~americanas.

Erros, e alguns deles muito graVes, ocorrera-m pela falta de previsão- ou de experiência e pela descontinuidade
em muitos programa~.- econôrilicOs. ISso il.6S trouxe prejuízos.
_
. _-.
_ _ . , ___ __
_
No campo polftico, os muitos anos de exceção causa-.
ram algumas seqUelas, especialmente a resultante do fechamento das universidades e sindicatos à ação política,
responsável pelo hiato "na fonnação de novas lideranças
políticas para o País, em todos os níveis". Os_ perlcidos de
censura, de pressão sobre o Congresso e O Judiciário
também permitiram a o"corrênc1ã -de fatos graves e incon- trotáveis.
_
Hoje, consolidando-se o processo de abertJ..u:a política,
marchamos para a última etapa do lento, seguro e graR
dual processo de reorganização instituCional do País. A
anistia, a eleição direta dos governadores dos Estados, o
fim da censura, a volta dos militares aos quartéis mostram que todas as etapas do compromisso firmado pelos
Presidentes Geisel e Figueiredo estão sendo cumpridas,
sem exceção. ~ agora olhar-se para o futuro, sem preoR
cupações com o passUdo e cobranças pretéritas, pois só o esforço conjunto de todos os_brasileiros poderá co_nduzir
à saída da crise econômica nacional. O saldo dos vinte
anos, repetimos, foi positivo.
COM APOIO POPULAR
Bilac Pinto

"A Revolução de 31 de Março foi _um moyimento deflagrado com firme apóiO- na -opiniãõ--pi1blica nacional,
num período em que ninguém poderia pretender ig!lõrar
que a ordem legal e as instituições políticas do País tomavam o rumo de um colapso irremediável.
"Vitoriosa seffiffiãTOfes traumatismo-s, à vista, mesmo,
de quão oporturto era restaurar no Brasil a segurança interna e a credibilidade do GoYerno, a Revolução atendeu
a todos os seus objetivos- imediatos.
"Mais t;:u-de, porém, sucedeu que o ·ciclo revõlucioR
nário pretendesse prolongar-se por mais tempo que o
projetado e o necessário. Essa _infeliz idéia _supervenienteretardou o processo de redemocratização do Pa[s, e aos
seus autores deve ser debitada a çu!pa de confundirRse
hoje, na mente de tantos brasileiros, a Revolução com o
desastre econômicO que o _Brasil enfrenta, e que prOVaimente teria ocorrido de qualquer maneira.
.... Entre os subprodutos nefastos da continuidade revolucionária Observamos, agora, os problemas que enfrenta o Governo para restituir ao povo o seu direito de eleger o Presidente da República.
"O espírito de mi!hões de cidadãos íntegros e responsáveis estâ tonl.adõ, neste inóme'nto, pelo medo de que o

processo sucessório tenha como desfecho uma agressão
simultânea à vontade popular e aos ideais da Revoluçào
de !9§4".

Abril de 1984

dos os seus a tos ao longo dos vinte anos da sua existência.

MOVIMENTO REALIZADOR

POVO PRESENTE

Antônio Carlos Magalhães
Decorridos 20 anos da Revolução de 1964, podemos
assegurar que o saldo é muito positivo para -o Brasil.
Nunca o País vivera momentos mais difíceis, sob o império da anarquia como nos idos de 1963 início de
1964. Os jovens não sentiram a desagregação social e a
tendência dos que eram adultos, infelizmente, é a do esquecimento, levando em conta_a multiplicidade dos fatos
que têm ocorrido no mundo, em época de dificuldade.
O desgoYerno imperava. A hierarquia em todos os setores não existia, prtncipalmente no militar. Nada se fa:o>:ia pelo povo, a não ser o uso indevido do seu nome.
Hoje, decorridos 20 anos, o País é outro. Em qualquer
atiYidade o Brasil é maior. Uma breve citação de dados
relativos a alguns dos mais importantes indicadores
sócio-econômicos reflete um quadro expressivo da realidade do Brasil antes e depois dã. Revolução de 64.
Assim é que, no setor de energia elétrica, a nossa potência instalada, que era de 6,35 milhões de kW até 64,
atinge hoje a quase 40 milhões de kW enquanto o consumo de eletricidade se tornou 6 vezes maior. A produção
de petróleo, fundamental para a nossa evolução econômica e industrial, cresceu de menos__ de 200 niil para os
SOO mil barris diários que atingiremos no próximo se·rnestre.
No setor de transportes, assistimos ao desenvolvimento de uma poderosa indústria naval ao lado de novas esR_
tradas e do aumento do número de passageiros e volume
d_e_ cargas transportadas. Nas telecomunicações, conseguimos os progressos reconhecidos por todos valendo
letnbrar, porém, que antes de 64 nenhum murticípio contava cõm sistema de discagem direta à distância.
_ A exploração de nossas riquezas minerais foi intensificada bastando para exemplificar que a extráçào de ouro
se elevou de 4,4 toneladas crn 63 para as 49,6 toneladas
atuaís: Na agricultura, um dado suficientemente expressivo seria o aumento da área plantada que hoje atinge a
maís de 50 milhões de hectares. O homem do campo teve
reconhcc:idos s_eus direitos fundame_ntais e melhoradas
suas condições de vida.
Na educação, o número de escolas construídas e de
alunoS ·matriculados se multiplicou em todos os níveis.
Os pouco mais de 120 mil alunos dos cursos superiores
em 63 são hoje mais de I milhão e meio. Na ârea de saú--de pública, deYemos lembrar que os estabelecimentos especializados são atualmente mais de 20 _mil, enquanto
que, há 20 anos, eram menos de 3 mil. Assistência médica e os serviços previdenciârios cresceram igualmente.
Outro dado significativo seria o acesso à casa própria facilftã.do pela construção de cerca de 600 mil novas unidades habitacionais.
Enflm, poderíamos continuar relacionando exemplos
de progressos conseguidos em vários setores e hoje nem
sempre ressaltados até porque jã estão definitivamente
incorporados à existência dos brasileiros, cuja expectativa de vida, por sinal, cresceu de pelo menos 10 anos, nestas últimas décadas.
Erros foram cometidos e não poucos. Mas o saldo é
altamente positivo e honra aqueles que particíParam do
movimento democrático de março de 64. Muito ainda se
tem que fazer, dentro da ordem e da lei, como a diminuição dos desníveis regionais, com uma política voltada
para o Nordeste, que melhorou nesse período, mas que
ainda não compensou o atraso de séculos. A concentração da renda e o excessivo número de faixas salariais,
o indispensável controle de natalidade, enfim uma série
de medidas de cunho social que representam exigências
do momento em que vivemos.
A Revolução de 1964 .só~ combatida pelo desconhecimento ou má fé,~o que não significa a aprovação de to-

Ney Braga
Vinte anos passados, podemos lembrar Q 31 de março
sob a luz du História. As paixões se diluíram ao longo do
tempo. O Brasil dividido fundamente pela disc6i'dia,
pela indisciplina, pelo radicalismo, reencontrou os seus
caminhos.
O povo brasileiro esteve presente naquele 3 I de março.
De sua inspiração, para sua exigência até, lideranças civis e militares se uniram para garantir a ordem, a democfãCíã, a paZ, a prevafencia de-Uma sociedãdC livre e solidária.
O Brasil cresceu. Superamos desafios. Enfrentamos
crises. Muito foi realizado, em todos os campos. As divergências, que pareciam insuperáveis, foram sanadas. A
Nação entendeu que os radicais, sejam de direita, sejam
da esquerda, nada constroem para o povo.
Aos poucos, as conquistas democráticas traçaram o
- verdadeiro perfil do 31 de março. Os instrumentos_Qe cxceçào foram derrogados. A anistia, que refletiU sem-pre o
generoso sentimento da nação, aproximou irmãos, corrigiu equívocos, abriu as portas do Bras11 para todos os
brasileiros.
Quanto mais as causas de 31 de março se perderam no
passado, mais a normalidade institucional foi sendo res.
tabeLecida.
Vivemos hoje um Brasil.
Seríamos ingênuos se afirmássemos que todos os
probleams brasileiros foram solucionados. Os novos
tempos geram novos desaflos, novas exigências.
Vivemos diflculdades, sim, e reconhecemos que são iR
mensas•. Não nos cabe, aqui, enumerá-Ias, a maioria do
povo as conhece, sofre com elas. Mas vencemos etapas.
No social. No econômico. No político. Mas os objetivos
do 31 de março, aqueles ainda não alcançados, não foram esquecidos.
Neste 1984, 20 anos passados, vivemos uma quadra
importante para nossa Histôria. O processo poHticodo qual a Nação não pode estar ausente- se desenvolve
atraYés dos canais adequados, que foram restabelecidos.
Aproximam-se momentos e esc_olhas decisivos. A _lucidez
deve orientar os que decidem na escolha das metas a atingir. Não se fará isso sem a confiiiriça da Nação e sem
que a Nação participe.
O que importa hoje, é consolidar a prática da democrJ.cia. Para isso as lideranças políticas estão trabalhando com consciência e responsabilidade.
Todos nós estaremos unidos na co_nstru_ção do Brasil
novo, na realização das mais nobres aspirações de paz social, estabilidade poHtica e felicidade da Nação brasiJeira.
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OS 20 ANOS DO MOVIMENTO DE 64
'"SÃO INEGÁVEIS OSEXITOS"
Mário Andreazza
O 201' aniversário da Revolução de 31 de Março de
1964 cOnstitui singular oportunidade para que se rememorem as raz-ões que a motivaram, suas diversas fases e
os êxitos obtidos, na realização do desenvolvimento nacionaL
O que motivou a Revolução de 1964 foi a necessídade,
sentida por toda a Nação, de preservar a ordem e a segumnça sociais, ameaçadas pela agitação política, pela demagogia, pelo desgoverno, pela subversão. A intervenção das Forças Armadas no processo político, apoiada peta grande maioria do povo brasileiro, foi reposta àqueles que pretendiam, pela sublevação social, destruir a
liberdade e a democracia.
A Revolução desses- 20 anos de governo revol_1,1cionârio foi marcada por três fases distintas.
Numa primeira fase, que corresponde ao governo do
Presidente Castello Branco, buscou-se a reorganização e

a recuperação económica, social e polrtica do País. Foi o
árduo período de reconstrução nacio-nal.
Numa segunda fàse, que corresponde aoS- SovemoS
dos Presidentes Costa e Silva e Emflio Mediei, o Brasil
deu um grande salto no. seu desenvolvimento, seja pela
construção da infra-estrutura, seja nas atividades produtivas. Em apenas 7 anos --entre 1967 e 1974- o Produto Nacionul (PIB) duplicou, em termos reais e o País se
converteu na décima economia do mundo.
Numa terceira fase, que corresponde aos governos dos
Presidentes Geisel e Figueiredo, partiu-se, mesmo em
meio às dificuldades econômicas e financeiras-que abalaram todas as nações, para gradual e seguro processo de

abertura democrática, que há de conduzír-nos, ainda
nesta década, à realízaçào da democracia em suas várias
dimensões: u econômica, a soCiUl e a política.
Sàó inegáveis -os êxitos obtidos, nesses 20 anos, na realizaçãO do desenvolvimento do Pais.
Em 1963, éramos 16 milhões de bi'ãsíleiros, o PIB brasileiro era de USS 78 bilhões e a renda per capita de pouco mais de US$ l ,000. Hoje somos DO milhões de brasileiros, com um PIB de mais deUS$ 270 bilhões e a renda
per capita superou USS 2,000,
Foram altumente expressivos os avanços conquistados
na agricultura brasileira, da indústria, da mineração,
A capacidade nacional de geração de energia elétricu
em, em 1963, de 6 mw, hoje é de mais de40_mw; a rede
rodoviúriu federal pavimentada era, em 1963, de pouco
mais de li mil Km, hoje é de cerca de 53 mil km; õ número de telefone::; instalados era, em 1963, de 1,2 milhões, hoje é de mais de IO milhões.
O .salto do desenvolvimento nacional nào foLine-n_or seconsiderarmos alguns indicadores sociais seleeionados.
A expectativa de vida do brasileiro era, em 1963, de 55
unos: hoje ê de 63 unos. A taxa de mortalidade geral (por
mil) era de 11,2: hoje é de 8, I, A taxa de analfabetismo,
de cerca de 38 por cento da populaçã-o de 15 anos e mais,
reduliu~se para pouco mais áe 20 POr céllto, AS matr1CU~
las no primeiro grau eram I0,6 milhões (55 por cento da
população cm idade escolar) e hoje silo 21 milhões, atendendo a 90 por cento da população cm idade escolar. No
segundo grau, as matrículas evoluíram de 400 mil em
!963 pam os_ 3 milhões utuaiS,_ No ensinõ superíor,-evoJuírum de 124 mil para 1,5 milhões.
Não são menos significatiVos os avanços alcançados
em hubitução, beneficiando mais de 20 milhões de brasileiros, em <lba~tecimcnto d'água, beneficiando 80 por
cento du população urbana do País, no desenvolvimento
do Nordeste, nu ocupuçilo da Amazônia e do CentroOeste, no dcscnvolvimC:nto- urbano, no desenvolvimento
rurul integrudo- úreas de atuuçào do Ministério do Interior.
Considero que a missão da Revolução de 31 de Março
de !964 somente se completará com a realização da democraci<l brusileiru em sua plenitude.
Este é, com efeito, o empenho maior do Presid6nte
João Figueiredo, em cujo governo e sob sua decidida
condução, já Tora_m_d.ados passos gigantescos com v_istas
à sua consecução.
Considero que o Presidente da República merece o apoio de toda u Nação para que possamos com segurunqa, sem acomodumento e em clima de ordem e deres·
peito tLs leis e às liberdades públicas, cumprir esta Oltima
e decisiva etapa da Revolução de 1964.
Condumo a todos u apoiar o projeto poHtico do Presidente João Figueiredo. Certo de que 6 o que consulta os
mais altos interesses nacionais.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dulla) - Concedo a

palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB -
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RJ. Como

Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho sido um constante crítico d_c; diversas autoridades governamentais. Por isto mesmo, hoje, sinto-me à

da ge~-tào de Léu Leal, na Legião Brasileira de Assistên·
cia.
Felicito V. Ex• pelo seu pronunciamento e por este ato
de justiça a uma eminente brasileira que presta relevan•
tes s_erviços à nossa Pátria.

vonHtde para fazer um elogio. Quero manifcistar a minha
smisfaçào pelo transcurso do quinto aniversário da presença da Senhora Léu Leal n-a PresidênCia da-Legião
Brasileiru de Assistência.
Quem conhece o trabalho daquela ilustre Senhora
sabe o quurito ele terrl sido -proveitoso a todo o País, A
multiplicaÇão das creches, õ interesse pelos velhos, pelos
doentes, Pelos deficientes constitui uma revelação nãõ só
do coração, como dos melhores sentimentos da Senhora
Léu Leal.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex•

COncedO _o aparte ao nobre Senador Virg!lio Távora.
O Sr. Vlrgfifo Távora- Eminente Senador, mais do
que as palavras, fatos mostram o que tem sido esses cin~
co anos de Lêu Leal à frente da LBA. Ninguém pode dar
um testemunho melhor disto do que ex-Governadores
do Nordeste. O carinho que ela teve com aquela região,
o que r-ealmente fez a LBA, no seu período só sfmile à~
quele outro aqui citado, de Darcy Vargas, mOstra real~
mente que a sua escolha para este cargo foi um dos atas
mais felizes da Administração Figueiredo, Exgovernador de um Estado muito sofrido como o Ceará,
sujeito à inclemência do tempo que, por coincidência, se
manifestou durunte todo o nosso mandato, queremos a~
qui, de público, dar o nosso -agradecimento à ação da
LBA que, óbvio, teve a responsabilidade de Léa Leal,
quundo do infortúnio por que passamos.

O Sr. Albano Franco- Permite-me V. Ex.• um aparte,

nobre Senador'?
O SR. NELSON CARNEIRO -Com muita honra.
- - O Sr. Albano Franco- Quero me associar às p?lavras

do nobre Senudor Nelson Carneiro quando S. Ex• traz,
nu tarde de hoje, ao plenário desta Casa, um voto de re..
conhecimento, de congratulações c de solidariedade ao
quinto aniversário du profícua e digna gestão de Dona
Léu Leu! à frente da LBA. Nesta hora, é mister destacar
q_ue o meu Estado, situado no Nordeste brasileiro, tem
recebido, efetivamente conforine V. Ex• enumerou nesses diversos setorcs sociais, toda a ajuda, toda a sotidarieduçlc da LBA. Sempre temos repetido que a LBA, hoje, no Pufs, tem duas fases: a fase de Dona Darcy Vargas
e a fase de Dona Léu Leal. ~ realmente impressionante,
em tcrmps de criação de novos serviços, o- que tC:m feito
Dona Léu Leal à frente da LBA no Brasil.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado. O

depoimento de V, Ex• c_ompleta a palidez das minhas
considerações.

O Sro:-AIO,Ysio Chaves- -Per~ite V.

Ex• ~m aPB.rie?

O SR. NELSON CARNEIRO- Com-muita-honra,
nobre Senador.
O Sr. Aloyslo Chaves- Quero também, em nome da
Lidcrançu do PDS nesta. Casa, rrianifestar a_náSsa satisfação pelo transcurso do quinto aniversário -da udministruçàÕ du Sra. Léu Leal, à frente da Legião Brasileira de
Assistên.cia.-Ratifico inteiramente as palavraS do l1obre
Senador Albano Franco. Tenho acompanhado de peno
n gestão da Sru, Léu Leal, e sei quanto ela tem sido pro ficu a, útil aos objetivos dessa Fundação em todos os Estados-- dU- Fedei-ação, inclusive, no Estudo do Pará.
Congratulo-me com o pronunciamento de V. Ex•, ao
qual me associo plenumcnte.

O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V.

-

Ex• Sr. Presidente., queria aqui ressaltar um aspecto importante. 1:: que a Srt Léu Leal, à frente da LBA, não distingue entre correligionário deste ou daquele partido.
Todos as_ apelos que lhes chegam são examinados com
ubs_olutu isenção, e, embora muitos deles partam de representantes do povo· integrados nos partidos da Opo·
siçUo, encontram ali acolhida e o devido_exame.
Sr. Presidente, tal tem sido a utuução desta Sr• à frente
du LBA, que há algum tempo sugeri um projeto que assegurava ao Ministério da Previdência Sociãl, através da
LBA, o recebimento de uma taxa de 5% sobre seguros de
acidentes, pura que pudessem ser atendidos os velhos,
nilo só nus casas que os recolhem, c_omo, também, nas
suas próprias residências, jâ que muito deles, por não serem enfermos, mas apenas terem alcançado uma idade avançada, pÕderium encontrar nos lares pobres um melhor amparo e uma melhor assistência.
O Si. Almlr Pinto - Permite V. E)!.' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Infelizmente, esse

O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.

projeto ·que foi aprovado no Senado Federal, em regime
de urgência, com o apoio de todos os Partidos, não logrou transpor nu Câmara dos DeputadOs os entraves
criados pelos nobres companheiros do seguro. Vou renoV'Ilr esse projeto, porque sei que essa impOrtância recoihi·
da de todos os contribuintes de seguros~ e distribuída
pela Sr• Léu Leal, resultará em beneficio para milhões de
pessoas que jâ hoje conseguem envelhecer no Brasil, e
que nem sempre encontram a assistência devida, dado os
diversos encargos da Previdência Social
OuçO, ãgora, o· aparte- do eminente Senad0r-Aimir
Pinto.

O Sr. Lourlval Baptista - g com muita satisfação, eminente Senador Nelson Carneiro, que me associo às
manifestações que se prestam nesta hora pelo quinto ani'versúrio da Presidente Léa Leal à frente da Legião Brasileira de Assistência. Hoje pela manhã, estive presente à
misSa de uçào de graças representando tUmbé:m o Presidente da nossa Casa, o eminente Senador Moacyr Datta,
que não pôde comparecer, e me solicitou que assim o fi.
zessc. Na hora em que V. Ex.• levanta sua voz para enal·
tecer a obra que Léu Leal vem realizando em beneficio
do menor carente, dos idosos, dos excepcionais, da assistência social, em gero.!, notadamente no tocante às Campanhas "SOS Sul" e "Nordeste Urgente", bastaria men·
cionar, apenas esses serviços levados a efeito em todo o
território nacional para que todos rejubilemos e manifestemos a nossa grande satisfação pelo quinto aniversário

O Sr. Almir Pinto- Nobre Senador Nelson Carneiro,
quero faz_er coro às paluvras de V, Ex• Na verdade, D.
Léu Leal tem sido leal a todos os propósitos a que se
traçou, de bem servir à população brasileira, dentro daquele serviço que é batizado de assistência social. No pa~
pel que lhe foi outorgado pelo Governo da Reptíblica,
ela compreendeu perfeitamente como- deveria
desempenhú~IO. Cito, entre os muitos exemplos da sua
cupacidade no desempenho da importante funÇão que exerce,- uquCie que nos tocou muito de perto: o SOS Nor·
deste. A tarefa maior -coube à Legião Brasileira de Assistência, distribuir todas aquelas dádivas do povo brasileiro com os flagelados da seca. A Legião desincumbiu-se
maravilhosamente bem naquele trabalho, e até agora
não tenho notfcia da menor censura feita à Legião pelo
desempenho que teve durante todo aquele cometimento.

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, creio
Que este é um sentimentO de quantos acompanham a
vida pUblica -e as atividudes administrativas deste País.
t~

O Sr. Louftval Baptista- Permite um aparte, eminenSenador Nelson Carneiro~
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Por conseguinte, quero felicitar a D. Léu LeaJ pelo excelente trubalho exercido com honestidade e honradez.
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-Vectores, _no§ __ títulás de ~rédito que especifica e dá
outras providências, tendo
PARECERES, sob n9s 590 à 592, de 1982, das
Comissões:
-de Constituição e Justiça, favorâvcl, com
Emenda que apresenta de n9 1-CCJ;
~ -:-de_Economia, contrúrio; c
-de Finanças, contrúrio.

a

à

O SR. NELSON CARNEIRO- Sr, Presidente, c;on-

ORDEM DO DIA

cluo este registro enriquecido pelos numerosos e valiosos
apartes que recebi. Relembro que, depois da fundadora
da Legião Brasileira ·cte Assistência, a saudosa Sr~ Darcy

Vargas, cuja obra, de alguma sorte, na direção da CaSa
do Jornaleiro e de outras instituiÇões, é contiriu.ida por
sua filha, a Sr~ Alzira Vargas do Amaral Peixoto, depois
da Sr~ Darcy Vargas, a grande revelação, o grande coração que surgiu na Legião Brasileira de Assistência e
que, hoje, acima de qualquer partido, serve a todos os
que dela necessitam dos scus_serviços, foi a Srt Léa Leal.

No_ transcurso do seu quinto aniversário, ãcima de
qualquer consideração partidária, deixo aqui o meu
aplauso à sua administração, e já agora é _o áp]auso d-ós
numerosos colegas desta Casa. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta)- Nobre S~ena
dor Nelson Carneiro, em meu nome também quero exM
ternar a minha solidariedade às palavras de V, Ex• e dos
demais Senadores que o apartearam. EfefíVamente, não
é só o Nordeste que enaltece a eminente adminístiildora
da LBA, é todo o Brasil. Recordo-me que registrei nesta
Casa,- por ocasião da campanha em que os nossos irinãos
do Nordeste faziam apelo ao Brasil inteiro, e ela empuM
nhou a bandeira de socorro aos flagelados, através da
LBA, que à Léa Leal poder-se-ia dar aquele tratamento
de_que o Evangelho fala: "Leal até a morte, que dar-te-ei
o reino da vida". Ela tem o reino da vida, através do reconhecimento de V. Ex• e de nossos pares.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -:--Concedo a
palavra ao eminente Senador Henrique Santillo.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QVE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE:
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles - Claudionor Roriz
-Gaivão Modesto- Alexandre Costa- J_oão Castelo
-José Sarney- Jo_ão Lo_bo- Carlos Alberto- Aderbal Jurem a~ Marco Maciel - Guilherme PaLmeira João Lúcio - Passos Pórto - Jutahy Magalhã~s Amaral Peixoto ---Alfredo Campos - Amaral Furlan
- Gastão Miiller - Enéas Faria.

Item 1:
Votação, em tui-no único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 23, de 1977 (n"' 996/75, na Casa de origem),_ qua altera a redução do artigo 147 do
Decreto-Lei n~> 5.452, de i"' de maio de 1943 (Consolidação das Lei do Trabalho), tendo
PARECER, sob n9 247 a 250, de 1980, e 215 a
217, de 1982, das Comissões:
-de Legislação Social: J'i', pronunciamento-soficitando o exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, com voto em separado do
Senador Raimundo Parente; 29 pronunciamento favorável,.com emenda que apresenta de n9 I CLS; 31' pronunciamento- favorável à Emenda de
Plcnârio;
- de Constituição e Justiça: ]'i' pronunciamento
~·pela constitucionalidade ejuridicidade do Projeto; 29 pronunciamento - pela constitucionalidade e
juridícidade da Emenda de'Plenário; e -de Finanças: ]'i' pronunciamento- favorável
-ao-Projeto e à Emenda da Comissão de_ Legislação
Social; 2~> pronunciamento- favorável à Emenda de
Plenário.
Antes de submeter a matéria à deliberação, a Presidiimcia esclarece que a emenda de plenário, de autoria do Senador José Lins, cOnstitui substiiutivo (nte.Sral ao proJefo. Sua eventual aprovação prejudica a proposição principal e a emenda a ela oferecida pela Comissão de Legislação Social.
Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto
e a emend<i da Coinissão de Legislação SociaL
A matéria irá à Comissão de Redação a fim de serre~
digido o vencido para o tu-rno suplementaL

.t:

o seguinte o substitutivo aprovado.
EMENDA

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Sobre a mesa,
comunicações cuja leitura será feita pelo Sr. l'í'M
Secretário.
São lidas as seguintes.
Senado Federal, em 4 de abril de 1984
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exceléncia_que
me ausentarei do País a partir de 8-4-84 para, devidamente autorizada pelo Senado, na forma dos arts. 36, §
29; da ConstituiçãO, e-44d0 Regimento Interno, integrar
a comitiva que acompanhará o Senhor Presidente ài-República em sua visita à Espanha. - Eunice Michiles.
Senado Federal, em 4 de abril de 1984
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exc_elência_que
me ausentarei do País a partir de 8~484 para, devidamente autorizado pelo Senado, na forma dos_arts. 36, § 29~da
Constituição, e 44 do Regimento Interno, integrar a c_oM
mitiva que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua visita ao Mãrrocos e à Espanha. - !.Ourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) -A Presidência
fica ciente.

N~>

2 (de Plenário)

Ao ~ojeto de Lei da Câmara n"' 23, de I977 (n9
996/75, na Casa de origem), que altera a redação do
- art. I47 do Decreto-lei n~> 5.452, de J'i' de maio de
1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
Dé-se ao art. !9 do projeto a seguinte redaçà_o:_
"ArL !9 O artigo 26, da Lei n9 5.107, de 13 de
setembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redução:
"Art. 26. O empregado optante ou não, que
for dispensado sem justa causa, que deixar espontaneamente o emprego ou que atingir o têrmino do
contrato a prazo determinado, antes de completar
uin áno de serviço na mesma efupresa, fará jus ao
pagamento de ferias de acordo com o artigo 130 da
Consolidação das Leis do Trabalho, na proporção
de um doze avos por mês trabalhado, co:lsiderandose como mês completo a fração igual ou superior a
quinze dias. •·
O SR. PRESIDENTE (Atmir Pinto) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmal-a-n9 67, de 1977 (n~>-1.885(76; ·naGasa de orige~), que exige a inscrição do CPF e do RG dos de-

Em votaçUo o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA~
N9 67, DE 1977
(NI' 1.885-B/76, na Casa de origem)
Exige a inscrição do CPF e do RG dos devedores,
nos títulos de crédito que especifica, e dá outras providências.
O_ Congresso Nacional decreta:
Àrt. I~> Nos protistos, bem como nas execuções de
títulos de crédito, deverão constar, obrigatoriiffiente,
sob pena de nulidade e cancelamento, os números doCadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Geral
dos Contribuintes (CGC) e do Registro Geral de Id-entificação (RG) dos devedores.
Parágrafo único. Não será tirado protesto contra os
avalistas.
Art. 2"' Os Cartórios de Protestos, nos atas de sua
competência, relativos aos títulos de crédito, deverão fazer constar os elementos de identificação indicados no
artigo anterior.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste
artigo implicará na nulidade do ato respectivo.
Art. 31' Esta Lei entrará cm vigor na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam·se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em votação a
emenda da ComisSão de Conslituíçào e Justiça.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
como s·e-acham. (Pausa.)
Aprovada.
Õ Sr. Fábio Lucena- O Sr. Presidente. o meu voto é
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- O voto de
será consignado em Ata.
A matêria vai à Comissão de Redação.
E a seguinte a emenda aprovada

V~

Ex~

Emenda n9 1 -

CCJ

Inclua-se o s~ui_nte art. 39, renumerando·se os atuais
arts. 3~' e 49 para, respectivamenre, 4~' e 5~>
"Art. 3~' A pena de nulidade prevista no caput
do ai't. \9 e no parágrafo único do artigo anterior
não é aplicável, no que diz respeito ao Reg'ístro Geral (RG) de identificação dos devedores, aos títulos
emitidos antes da vigência da Lei n~> 6.268, de 24 de
novembro de 1975."
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - it<m 3:
-Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as c_onclusões e
recomendações do relatório da Comissão Parlamen~
tar de Inquêrito instituída pela Resolução nl' 69, de
1978, tendo
PARECERES. sob n'i's 1.090 a 1.092, de 1983,
das Comissões:
-de Comtltulçio e Justiça- 19 pronunciamento: pela constitucionalidade e)~ridicidade do Proje-
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to e da Emenda de Plenário, com duas submendas
que apresenta; 29 pronunciamento: pela constitucio_nalidade ejuridicidadc do substitutivo da Comissão
de Minas e Energia; C
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do
substitutivo que oferece.
Em votação o projeto.
Tem a palavra o nobre Senador Milton Cabral.

O SR. MILTON CABRALPRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO.
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) tação. (Pausa.)

Em vo-

O Sr. Hélio Cueiros ~-Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Hélio Guciros, para encami-

nhar a votação.
O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votação. Sem reViSão do orador.)- Sr. Presidente, Srs: Senadores:
Creio que -o nObre Senador Milton Cabral labora em
equívoco, quando diz que a OPosição estâ o-bstruindo a
votação desse item da Ordem do Dia. S, EX• está íaZeildo
confusão porque o que tem impedido desta Cas_a votar
não tem sido esse item. Mas se há um requerimento do
Senador Itamar Franco pedindo a inversiio da Ordem do
Dia para colocar um requecimento de S. Ex~ pedindo a
constituiçãõ-de uma Comissão Especial do Senado para
apurar problemas do CNP, e como a Liderança do governo não concorda com essa inversão de pauta, S. Ex'
tem pedido verificaçãõ-OCquor1nii, o que_se verifica é que
não tem havido quorum. Mas, não me consta que até
agora tenho havido qualquer impedimento com relação
à discussão -e à votação do Parecer-da Corriissã_o.Pirlamentar de Inquérito sobre Energia Nuclear.
Neste instante, quero ·anunciar que vou pedir verificação de quorum em homenagem ao nobre Senador Itamar Franco, Presidente dessa Comíssão, que é um Senador interessado na discussão do problema. Por outro lado, não se trata de um Senador des_idioso, nem m-au freqUentador desta Casa. S. Ex' é freqUentador 3.ssíduo de
todas as reuniõeS de Comissões TéCriTC-as -e
Plenário
desta Casa. Acho que seria até uma deselegância; uma
indelicadeza da nossa parte se aproveitássemos a :i:usência eventual e rara de S. ExJ, no plenário~ -para frile-rmos
a votação dessa matéria. De modo que é por esse motivo
que estou anunciando que sem querer obstruir- porque
essa não é a intenção do PMDB- vamos pedir a verificação de quorum.
Quero, também, fazer referênciadeclaração do
nobre Senador Milton Cabral, de que o PMDB não pode
dizer nada sobre a matéria, porque foi ele quem Pediu a
constituíção da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Respeitosamente, discordo çlc S. Ex'. Não é pelo fato de
eu requerer uma CPf sobre qualquer assunto que obrigatoriamente vou c_oncordar com as conclusões dessa Comissão Parlamentar de fnquérito. Nestas condições, Sr.
Presidente, Srs. -Seiiadoi-eS,Sin1-i}úCrer -absolutamente
tomar uma posição de- obstruÇão à votaçãO desta ma~
téda, quero anunciar que vou pedir verifiCriçãO quorum,
somente em homenagem ao nobre Senador Itamar Franco, que deve ter o direilo de participar - S. Ex~ é um
assíduo freqUentador das nossas reuniões- da votação
deste projeto. Era esta explicação que queria dar ao en~
caminhar a votação em nome do PMDB.

ao-

--a

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) tação o projeto.

Em vo-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarse:_como se encontram. (Paus;t.)
R~eitado.

O SR. Htuo GUEIROS- Sr. Presidente,

peço ve-

- rificaÇão da votação.

O SR. PRESIDENTE (Lomútto JúniOr) - Vai-se
proceder à verificação requerida. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de quorum em plenário, a Presidência irá se utilizar de dispositivo regimental para suspcildCi' a sessão por alguns minutos e fará acionar as
campainhas para convocar os Senhores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às /6 horas e 05 mínutos, a sessão é reaberta às 16 horas e 15 minutos.)
O s~: PRESIDENTE (Lomanto J~_!:liúr) - -~stá reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder à verificação solícitada.
A votação do projeto fica adiada para a próxima sessão ordinária.
Em conseqUência, as demais matérias da pauta, cOnstitufdas dos Projetas de Resolução n9s 2/8"4 e 4/84; Requerimentos n9s 857 j83, 6/84 e 896/83; e Projetas-de Le_L
do Senado n9s 16/82, 280 780 e 21783, ilCns n~>s 4 a I í, em
fase de votação, deixam de ser submetidos a votos, ficando sua apreciação adiada pura u _sessão ordinári_a de
amanhã.
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política, embora sua intenção maior tivesse sido tentar
desmoralizar uma empresa, uma instituicão nacional, a
maior das estatais brasileiras, criada a partir de u-ma am~
pia c nacional mobilização popular cm defesa do p~~
tróleo _brasileiro, a PETROBRÁS.
Hoje, a_PETROBRÁS S/A e suas subsidíáiiUS são
_consideradas como empresas protegidas e reguardavas
até pelos que, 39 anQs atrás, consideravam como influência comunista a mobilização popular em defesa da cam·
panha "O Petróleo é Nosso", que tanta repressão provoca neste Pais...
O Sr. Benedito Ferreira- Permite
O SR. ALFREDO CAMPOS prazer, o aparte de V, Ex•

V.E;oc.~

um aparte?

Ouço, com muito

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, quero inicialmente pedir desculpas, porque não pude por inadvertência, mesmo porque conversava cu com o nosso ilustre
Colega -Luii Cavalcante, apanhar o preâmbulo do discurso de V. Ex• No que pude alcançar, e V. Ex' vai colaborar comigo, ajUdando-me a corrigir, se errado estiver,
pelo que entendi, V. Ex• acabava de dizer que o exGovernador Paulo Maluf, hoje candidato à Presidência
da República, teria organiZado uma empresa em São
Paulo, .a2AULIPETRO, com o objetivo de- desmoralizar a PETROBRÁS.
7

o
Ai.FRErió CAMPOS - Não. v. ex~ não
aguardou que eu -chegasse a este ponto. Chegaremos lá,
nobre Senador.

SR.

O Sr. Benedito Ferreira - Depreendi de seu dlscursõ que- a- intenção dele seria esta: desmoralizar a PEO SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Passa-se à
apreciação do Requerimento n9 34, de 1984, lido na
Hora do Expediente, em que o Senador Albano Franco
pede autorização da Casa para, na qualidade__de convidado especial, acompanhar o Senhor Presidente da República em sua viagem à Marrocos e à Espanha, a partir
do próximo dia 8.
·A matéria depende de parecer da Comissão de Rchlçôes Exteriores.
Concedo a palavra ao- nobre Senador Virgílio Távora.

O SR. VIRG!LJO TÃVORA PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE A REVISÃO DO
ORAI)OR. SE.llÃ PUBUCADO POSTEI!IOI!MENTE.
O SR. PRESIDENTE {lomanto-Jilriior) --O parecer
da Comissão de Relações ExteriOres é favorável.
A votação da m:atéria fica adiada por falta de -quorum.

O SR. PRESIDENTE (lomanto Júilior)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje.
às 18 horas e 30 minutos,- des1iilada à apreciação dos
Projetas de Resolução n9s 85, de 1982; 2 e 4, de 1984.
O SR. PRESIDENTE (lom.o.nto JúniOr)- Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. Há oradores
inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo
Campos, por cessão do nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte disc_urs_o,)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
No momento em que o povo brasileiro exige as
eleições diretas, através de todas as manifestações passiveis, um cándidato a candidato à Presidência vem defendendo uma estranha tese de privatização das empresas
estatais, indiscriminadamente, sem se preocupar de
anunciar que seu des_ejo, se fosse eleito, seria privatizar
aquelas que, efetivamente, estivessem ocupando área de
atuação que não envolva o interesse nacional.
Esse candidato, recentemente, quando governava o
mais rico Estado da Federação, que é São Paulo, tomou
uma inesquecível iOiciativa que- só visou trazer projeção

TROBRÁL
O SR. ALFREDO CAMPOS - Peço ao nobre Senador que espere. Iremos chegar lá.

O Sr. Pedro Simon- Senador Alfredo Campos, é que a
bancada de defesa do General Figueiredo está ficando
cada vez mais diminuta. Agora, os defensores do exGovernador Paulo Maluf, chuca, j;,i vêm na defesa sem
saber do que se trata.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Agradeço a colaboração de V. Ex', Seriãdõr Pedro Simon.
Hoje, a ~ETRDBRÁS SjA, e suas subsidiá~ia_s- faço
questào de- repetir - S-ãõ consideradas como empresas
protegidas e resguardadas até pelos que, 39 anos atrás,
consideravam como inOuência comunista mobilização
popular em defesa da campanha "O Petróleo é Nosso'?,
que tanta repressão provocou neste País. E isto é importante ser Iemhrado, exatamente para que todos se recordem que a PETROBRÂS, com suas subsidiárias, e o monopólio da explor-ãçào petrolífera, no Brasil, são inalienáveis conquistas do povo brasileiro, de cada brasileiro,
de todos nós.
Então, quando alguém tenta desmoralizar essa Em~
presa que é nossa, busca desautorizá-la, ou cria-lhe uma
outra empresa concorrente, precisamosRnos unir em defesa dela e contra esses interesses desconhecidos, que levam um governador de Estado a tomar tal posição e iniçiativ_a. __
A PAULIPETRO, de infeliz memória c em tão boa
hora extinta pelo Governador Franco Montoro, nasceu
por que? Que interesses empresariais a motivaram? Por
qn.e era nec-essário dizer que a PETROBRÁS estava erra~
da ao anunciar que não achariam petróleo e gás, em
níveis ec_onomicamente explorúveis, em São Paulo?

a

O Sr. Benedito Ferreira te?

Permite-me V. Ex• o apar-

O SR. ALFREDO CAMPOS- Agora sim, Senador.
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O Sr. Benedito Ferreira- Então, V. Ex• repetiu não me enganei -, V. Exf tinha dito inicialmente que a
PAULIPETRO fora organizada com o propósito de des~
moralizar a PETROBRÃS: V. Ex•_ tenta- e é seu papel
e respeito, e tenho asseverado que a esperteza e habilidade política ~ uma coisa admirável, desde qUe não saiam
dos parâmetros -da ética, e sair da ética é faltar conl a verdade-, não quero ·acusar V. Ex• de estar faltando com a
verdade, talvez desinformado, ficará no foro Intimo de
V, Ex• se é desiriformação ou é desapreço à verdade, se
for desinformação ou desapreço à verdade, repito, será
um problema de foro fntímo de V. Ex• A verdade, Ex•, éque a PETROBRÃS colocou-em licitáÇão as áreas em
que a PAULIPETRO_concorreu: Logo, V, Ex•, com zelo, é de seu dever, pois que V. Ex•, apesar de ser homem
de Oposição, é um patriota, e ê um biasilC:lro, V. E'x• não
faz favor nenhum em defender a PETROBRÁS. Simplesmente cumpre com seu dever. Para ser coerente, para
ter validade, a defesa que V, Ex• neste instante faz effi favor da PETROBRÁS tem que estar corroborada na verdade, senão poder-so-á entender que V. Ex• está fazendo
uma defesa falsa, na qual deixa mal o objeto da sua defesa. Se V, Ex• quer realmente defender a PETROBRÁS,
faça-o nos parâ-metros da verdade, E a verdade ê uma só,
a PAULIPETRO furou aquela áiea porque for<i-coJOcada em licitação.
O SR. ALFREDO CAMPOS achou nada.
·

Furou, furou e não

O Sr. Benedito Ferreira- Se V. Ex•!: tão bem informado a ponto de se permitir ao luxo e dar-se ao trabalho
de defender a PETROBRÁS, V. Ex• vai constatar que na
Bacia de Campos foi encontrado petróleo porque os engenheiros se animaram depois que quebrou uma broca e
colocaram uma outra- obstinação dos engenheiros da
PETROBRÃS. Furaram mais 50 metros e deram no petróleo. Naquela altura de centenas ou milhares de metros
perfurados, poderiam simplesmente ter desistido e abandonado o campo. Ocorreu petróleo qUando se furava
aquela área, área pi-espectada e com perspectiva de ter
petróleo ou gás, colocada em licitação, inclusive às empresas estrangeiras, que-estão e continuam furando lá. A
área foí licitada e ganhei aConcorrência pela PAULJPETRO. Furar em busca de petróleo, algu~m tinliil que
fazê-lo no Brãsíl porque teria que ser só as empresas es·
trangeiras, se o Estado de São Paulo, naquela altura,
reunia condições econômico-firianceiras para -da"r essa
contribuição de salvação nacional, que é essa meta que
V. Ex•s- não diria V. EX•, mas abrangendo o universo
da Oposição -, quando se fa!Sva que o- Brasil Caminha·
ria para a auto.suficiência, a exemplo da má vontade de
dar credibilidade ao Poder Executivo, os companheiros
de V. Ex• nunca admitiram chegássemos às metas devolume de petróleo que se está produzindo atualmente no
Brasil.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Senador Benedito
Ferreira, pelo que estou vendo, V. Ex• terá muitas opor·
tunidades de nos apartear ainda no fim do noSSo discurso.
O Sr. Benedito Ferreira-- Espero que V. Ex• me permita.
O SR. ALFREDp CAMPOS- Espero tambem ter a
oportunidade de responder ao aparte de V. Ex•, quando
já estiver do nleio para cdim do meu diScurso.-- Sr. Presidente, pois não é que esse ex-governador, auto lançado "presidenciável", iniciou a campanha de Piívati;z;aç-ão de empresas estatais, criticando-as, sem se
preocupar em dízer, claramente, quais são as privatizáveis no seu conceito?
É indispensável que todos os brasileiros saibam quais
são essas promessas - que eu preferiria chainaf de
ameaça às estatais, que não podem ser atingidas pelos

desmandos e pela irresponsabilidade de alguns dos seus
dirigentes envolvidos em escândalos, denúncias e desfalques. O presidenciável Paulo Salim Maluf precisi escla-recer à- opinião pública brasileira se em seus planos está a
privatização da PETROBRÁS- e de outraS estatais que
têm tudo para ajudar este País a se tornar independente e
democrático, pertencendo aos brasileiros.
Já estamos saturados de influências estrangeiras em
nossos governos dos últimos 20 anos. O povo brasileiro,
como um todo, e cada parlamentar, em especial, estamos
convencidos de que é contrário aos interesses nacionais,
contrário às aspirações dos brasileiros, a entrega da gestão dos negócios brasileiros ao Fundo Monetário Nacional, o famigerado FML E quando um candidato ao mais
alto cargo potrtico do Pafs, exatamente o de Presidente
da República, se lança nessa campanha de tentar desmerecer, desmor~lizar e anuncia vender a interesses privados ainda inconfessáveiS as empresas governamentais,
que tanto sacrlflcio vêm impondo aos brasileiros, especialmente nos últimos 20 anos- já que só se lembram
do brasileiro na hora de ele ter suas taxas e tributos au·
mentados, para cobrir mais e mais rombos nos caixas
das estatais, cujos Diretores deveriam estar trabalhando
pelo Brasil e por todos nós, prestando contas de seus
atas, processando os que lhe prejudicaram as finanças e
o nome, punindo-os exemplarmente- é o prenúncio do
caos.
As estatais são do povo brasileiro. E não podenl. continuar sendo u:tilizadas pelos tecnocratas e pelos oportunistas, como ah·o de suas ambições e vitimas dos seus
desmandos. O que tem causado o caos nacional são a ir~
responsabilidade, a insensatez. a burrice tecnocrática dos
mandatários da Nação, atualmente excessivamente preocupados com a necessidade de manter o poder em suas
mãos, a qualquer preço, e absolutamente insensíveis
para: com as dificuldades e os problemas do brasitdro comum, do povo deste Pafs. A massa trabalhadora contínua massacrada pela voraz e insaciável fome do "Leão"
do Imposto de Renda, pelos fabriCados índices de correção salarial, e pelos condenáveis expurgas, enquanto
os proprietários de fortunas continuam sendo estimulados a cada vez terem m aís.
Esse mesmo presidenciável, descobriu, agora, para aumentar a sua demagogia e[eitoreira (a-penas disputa votos no desacreditado "Colégio Eleitoral", uma assembléia
organizada pelo regime apenas Parà garantir sua eternização no poder, a qual o povo repudía, nacionalmente,
ao exigir eleições diretas, já), juntamente com a campa·
nha contra as estatais- sem separar quais as que manteria, se fosse eleito Presidente da Repóblica - um novo
filão: passou a condenar e a denunciar Brasflia,
considerando-a cheia de corrupção,- mordomias, facilidades, privilégios.
Por que o presidenciável só agora quer denunciar ta.!
coisa? _b exatamente o partido dele que transformou os
tecnocratas nos maiores privilegiados deste País, com remuneração resultante de dois, três e até quatro salários,
eliminou a hierarquia no serviço públlco, estimulou vantagens para uns poucos e sacriflcios para a esmagadora
maioria. ~ preciso lembrar, também, que Bras1Iia tem,
hoje, dois milhões de habitantes, e não passam de 20 mil
- se tanto os que tudo podem: casas no lago; apartamentos "funcionais de atr& cinco quartos, m6veis, decoração e tudo o mais às custas do Tesouro Nacional, salários muito maiores do que os Ministros de Estado, do
que os Ministros dos Tribunais Supe_riores, muíto maiores do qÜe percebem Deputados Federais e Senadores,
enfim salários mais altos do que o do próprio Presídente
da República, apesar de contrariarem a legislação em vigor. E por qu~? --Porque os tecnocratas tudo. podem,
têm várias fontes de remuneração, actlmulam contratos
de trabalho, não sentem o peso da inflação nem do& altos
custos da sobrevivência.
O Sr. Benedito Ferreira- V:Ex• não quer a resposta?
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O SR. ALFREDO CAMPOS- Então, 99% do povo
de Brasília sofre, n'a pele, no bolso, na barriga, todo o
peso dos desmãndos desses últimos governos brasileiros
eleitos por legislação espúria, que retirou do povo o direito de votar para escolher o_ seu Presidente,
Como, provavelmente, o presidenciável exgovernadOr paulista não se preocupará em nos responder- ele acha que não deve satisfação ao povo brasilei~
ro porque esse mesmo povo sofrido, desempregado e esfomeado não tem o direito, ainda, de eleger o Presidente
da República - estamos levando esta denúncia a todos
os nossos companheiros do Senado Federal que apóiam
e vêm defendendo a candidatura do Senhor Paulo Ma~
luf, para que esclareçam a Nação, que respondam, que
tentem tranqUilizar os brasileiros, afirmando de púbUco,
honestamente, se o candidato, se fosse eleito, entregaria
também a PETROBRÁS, e oUtras grandes emPresas estatais nacionais, aos exploradores estrangeiros, aos ára·
bes, por exemplo, que são, hoje, os reis do petróleo no
mundo. Qüeremos saber também se o candidato, quan·
do tiver poderes para "moralizar" Brasília- como diz
ele- irá propor que o Distrital Federal tenha rc:presen·
tação política, como reivindica todo o po-vo desta Capital da República.
O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ALFREDO

CAMPOS~

Ouço V, Ex'

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, se V. Ex•
faz uma denúncia, não injurie a V. Ex• mesmo, porque,
filho de estrangeiro, quem de nós, a não ser o Juruna,
não é filho de estrangeiro, neste País? V, Ex•, na sua ape·
lação, no seu desespero, ...

O SR. ALFREDp CAMPOS- Pelo que me consta,
eu não agredi estrangeiro algum.
O Sr. Benedito Ferreira- Mas V. Ex• estã agredindo.
O nobre Deputado Paulo Maluf é tão brasileiro quanto
V. Ex•

O SR. ALFREDO CAMPOS - Quem o agride são as
eleições díretas. Ninguém o agride mais do que o medo
que as eleições diretas trazem ao candidatável de si mes·
mo.
O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex• quer fazer uma mera
intriga. v:-Ex• está fazendo unlã intriga de baixo nível
perd'?e·me. V,_ Ex• injuria a si prôprio, porque V, Ex•
também não é índio, V. Ex• tamb!m, certamente, é des·
cendente de estrangeiro. Agora, porque o Deputado
Paulo Maluf é filho de árabe, vem V. Ex• injuriar.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu devo ser mais parente de (ndio do que de estrangeiro. E ser parente de
fnd[o não me importaria nada.
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• deveria olhar no es~
pelho, e deve ter olhado no espelho antes de fazer esse
seu malfadado discurso. Primeiro, V. Ex• demonstra
mais uma vez a sabedoria do nosso sertanejo: que laranja
madura na beira da estrada, ou tem marimbando ou é
azeda. Então, quando um do PMDB vai defender uma
instituição governamental, há que se esperar o veneno da
cobra, que vem no rabo ou na cabeÇa.
O SR. ALFREDO CAMPOS- V. Ex•, para que não
tenha que fazer um verdadeiro discurso paralelo ao meu,
deveria se inscrever e da tribuna dar a resposta a este Senado, que todos n6s queremos escutar.

O Sr.Benedito Ferreira- Estou vendo que V. Ex• não
quer o debate.
O SR. ALFREDO CAMPOS - A resposta, talvez,
qucn:r prc:sidcmciávei Paulo Maluf não teve a coragem de
dar atê agora.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção II)

Abril de 1984

O Sr. Benedito Ferreira- V,

Ex~

não quer o debate.

O SR. ALFREDO CAMPOS - No momento, o que
se quer é acabar com· a-s estatais, no Brasil, ...
O Sr. Benedito Ferreira - V. Ex9s tomam liberdade
para injuriar. V, Ex~ vive fa!Undo em estado de direito,
falando em democracia, e não aceita sequer o debate democrátiCo.--

O SR. ALFREDO CAMPOS -AceiTo o debate democrático.
O Sr. Benedito Ferreira- Não aceita porque V. Ex.'
não respeita o aparte que me concedeu. V. Ex~ sequer ...

O SR. ALFREDO CAMPOS -

Receberia o seu

aparte, Ex• se não fosse tão grande para se transformar
até num verdadeiro discUrso paralelo.

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• está me agredindo
porque me concedeu o aparte e não está permitíndo que
eu profira.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu ainda bem não
havia começado e jâ estava sCndo aparteado por V. Ex•.,
no afã de defender coisas indcfcnsáveis.
O Sr. Benedito Ferreira- A bem da verdade. E V. Ex•
está com desapreço à verdade. E não aceito mais, de contrabando, o asse.ssoramento do Senador Pedro Simon; S.
Ex~ que pegue o microfone c faça o aparie,
mas ele está municiando V. Ex• de contrabando, que não
fica bem nem para ele, nem para V. Ex•. Mas, se V. Ex•
está com amor à verdade, c cu lhe propus um debate, em
nível de respeito à verdade., V. Ex• não deveria injuriar a
PETROBRÁS, porque V. Ex• <Jcabou de dizer que a
PAULIPETRO foi ludibriada pela PEIROBRÃS; que a
PETROBRÃS teria cOlocado eril licitação uma ârea Oride, sabidamente _se sabia -não existir p"etróleo.--Ori,- se a
PETROBRÃS já tinha perfurado aquela área, como V.
Ex• afirmou, se lá não existia petróleo e clu colocou cm
licitação, V. Ex• colimo_u o seu objetivo- de colocar a
PETROBRÁS como vigarista, como caloteíra, cãpaz de
colocar _em licitação uma áreu onde, sabiáamcnte, não
existia petróleo.
O SR. ALFREDO CAMPOS - Ex~. meu discurso
era transcrito, e não tem nada disso r~qui. Pelo segi.liritC:
eu infelizmente não tenho idade para poder ter-lutado,
em 1939, pela PETROBRÂS e pelo petróleo braSileiro_.
Mas se V. Ex• teve idade Para aquelas lutas, eu duvido_
que V. Ex• estivesse nelas.
O Sr. Benedito Ferreira- Veja como V. Ex• tem um
desrespeito tremendo- por si próprio. V. Ex• não conhece
o meu passado político:V. E-x~-não sabe do meu passado
político, e se permite ao luxo de me injuriar da forma que
está fazendo~ Eu vejo, nobre Senador Alfredo Campos, e
respeito a sua pouca experiência, o seu pouco trato nos
debates, daí por que V. Ex• fica angustiado quando é
aparteado. Eu também passei por isso, não é novidã.dc~
O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu_ quero me penitenciar e me redimir; aqui.-0 Senador Pedro Simon me
sopra, agora, que V. Ex~ estava na primeira luta pela PETROBRÃS, que talvez tenha sido até preso. Por isso
quero me redimir aqui, agora, e me penitetlciar perar'tte

O Sr. Benedito Ferreira- V, Ex• nã_o está defendendo
o País, não. Pelo amor de Deus! Não agrida o Brasil agora.
O SR. ALFREDO CAMPOS -

O País dos brasilei-

ros~

O Sr. Benedito Ferreira- Não, V. Ex• não ê mais brasileiro do que eu e do que o Deputado Paulo Maluf. Tenha paciência V. Ex~., pelo amor de Deus, mantenhamos
o nível do debate sem agredir a quantos estão em plenário. Lá está um descendente de árabe c t~nho minhas
dúvidãS se não seria arrilênio, tal a espertezr~ dele, que é o
seu assessor aí de contrabando, o nobre Senador Pedro
Simon.
O SR. ALFREDÇ) CAMPOS - A verdade agride
muito, Ex•. Eu pediria a V. Ex~ que fosse rápido no seu
aparte e o terminasse o quanto antes. porque eu gostaria
de ouvir outros Senadores que desejnm me upartear.
O Sr. Benedito Ferreira- Eu posso encerrur, porque
já fiz uma constatação, V. Ex• rião -quer o debate. V.
Ex•., a exemplo da maioria dos homens do PMDB, querem liberdnde para achincalhar, para esculhambar, mas
não querem sequer o diálogo.
O SR. AL_FREDO CAMPOS.~ _f~,~ hoj_e_mesmo estou
saindo daqui para ir a Un_aí, a -um comício pró-eleiÇões
direfas~ Existe alguni debate mãíor que está Pátria nberta
que reivindica o debate das eleiçõ_es diretas, o debate da
praça pública? Esse é o verdadeiro debate,
O Sr. Benedito Ferreira- Não hú debate em comício.
V~ Ex• fala e o Povo escuta. Não há debate. Debate é
<!_gui no Parlamento. E V. Exf está f;.~miliariza_do mCsmo
é com os debates de comício.
O SR. AL_FREDO CAMPOS- Se algumã vCzV:Ex~
já tivesse -ídci -a um comíCio das di retaS, V. Ex' snberia
que é o maior debate que a Nação brasileirn quer, precisa e vai ter. Um dia, nós teremos as eleiç-ões di retas. E_ eu
gostaria -de lançar um repto aqui: sed que alguém, nesta
Pátria, "!.Credita que os pre.'lidcnciavcis indiretos que aí
estã-o, teriam condições e teriam coragem de enfrentar a
urna, o que todo o povo brasileiro quer?

O Sr.

Octávio Cardoso- Permite V.

_Ex~ .t!m_aparte?

O SR. ALFREDO CAMPOS- Ouço V. EX•
O Sr. Octávio Cardoso - Nobre Senador Alfredo
Campos, o discurso de V. Ex~ naturalmente é impregnado de um forte conteúdo de paixão, tanto que não se chega a perceber, das farpas laterais do discurso que V. Ex•
profere, um deles é falar no autocandidato. A utocandidat_o são quase todos, inclusive o Presidente do Partido
de V. Ex~. que se anunciou candidato às próximas
·- eleições, no estrangeiro. E há roucos dias, num programa de tele_visào, ao cabo de ser omitido duas ou três ve-zes pelo apresentador do programn como candidato,
anunciou que também ele era candidato; não era mencionado, mas que o apresentador fizesse o fnvor de
menciond-lo entre os presidenciáveis, Portanto, V. Ex'
está com um candidato rresidenciáveJ em casa, e provavelniCn_~~·--~re.'lidenciáve[ ~elo Colég~o Eleitoral.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Mas em eleições di retas, nobre Senador! É diferente._

V. Ex•.
O Sr. Octávio Cardoso artimanha de .ãrabe.

O SR. ALFREDO CAMPOS-- Quando eu defendo
_ o mel! ·país é com bastante entusiasmo.

Não acredite no Simon, é

O Sr. Benedito Ferreira- Mas gostaria de concluir o
meu aparte, e pedir a V. Ex~ que, no calor do seu entusiasmo, ao escrever essa .. denóncia" ..

O Sr: OCtáviO Cardoso-- Não, ele já concorreu nas
eleições diretas.
O SR. ALFREDÇt CAMPOS- Pelo que me consta e
que toda a Nação brasileira sabe, é que o-Deputado
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Ulysses Guimarães Presidente do mesmo Partido disse:
"Sou candidato, disputo n convenção do meu Partido se
as eleições do meu País forem di retas". E os candidatáveis. os presidenciáveis aos quuis eu me referi, são homens que não teriam- e isso !'Ião resta dúvida. Não teriam coragem, jamais serão cnndidatos em eleições di retas.
O Sr. Octávio Cardoso- Eu estimaria que V, Ex~ me
assegurasse o aparte que será breve e polido. asseguro a
V. Ex~
O SR. ALFREDO CAMPOS -

Pois não.

O Sr. Octávio Cardoso- E também não acredite nos
ensinamentos do Senador Pedro Simon, já que_V. Ex•
tem.tanta desconfiança da ascendência árabe. Outra coiSa~ V. Ex• falou nos privilégios de Bçasília. Os privilégios
de Brasília ôecorrem, e eu não õS defendo, da própria natureza da cidade, não fot este Governo que os estabeleceu;_ foi o fundador de Brasília, foram os legisladores ao
tempo da fundação ·de Brasília.. foi tnlvez, inclusive o
Governador de V. Ex~. que foi Governo, foi Primeiro
Ministro e não me consta que tenha extinguido alguns
dos privilégios de Brasília. Brasília é uma cidade atípica.
Agora, V. Ex~. em parte, tem n1zào quando exige, quando cobra de um cr~nd_idato um determinado posicionamento, um determinado delineamento. Realmen~e"estou
cansado de ouvir, nesta e outras Casas Legislativas, que
o Estado está ocupando muito espaço na economia brasileira, que está inclusive com seu poder, quer político,
quer econôinico, deslocnndo a empresa privada. Não é_
novidade. isso se têm dito por todos os recantos dest~
P<lís. V. Ex~ fnz mUito bem. entretanto,
cobrar do
candidato um posicionamento- Oeste sentidO. Não soU
rartidário do Deputado Paulo Maluf, porque não_ m~
delíni ainda a favor dele e não sou contra, porque. não tenhO nlOiiVo_s_pãi-a tnl.Até acredito que de tCnhu sido um
bom Governador dÕ Estado -de São Paulo -e que não tenha deiXado rastrÕs nu sua administmção, porque tim
correügionário de V. Ex' o sucede, c não me consta que o
tenh<J embaraçado em algum ato da sua adminístração,
Quanto aos funCionáfios terem -apartamentos mobiliados em Brasílin, queria lembrar a V. Ex• que <linda aqui a
paixãO noS eStá pcrturbando-Uil1 pouco O&;curso de V.
Ex\ também os Senadores os têm por conta da N<tcão e
mobiliados.

-em

_O SR. ALFREDÇt CAMPOS- Em primeiro lugar,
quero agradecer pelo seu ararte tranqUilo c que conseguiu fazer com que voltássemos a ter, neste pronunciamento, aquela met<l que, de iníóo. sempre quisemos ter,
não fora o aparte do seu colega, antes que pudéssemos
ler a terceira linha do nosso discurso. E não foi culpa
nossa se não prestâvamos atençllo no que se falnva aqui.
Foi aquela sanha, aquela necessidade de defender o indefensãvel, que fez com que os debates se alteassem ncstn
Casa ..
O Sr. Octávio Cardoso- V. [xf não deve culpar o seu
colega, V. Ex• vem precedido de fama para esta Casa.
Aliás, Minas tem mand<Jdo para cú grandes Campos.
O S-R. ALFREDO CAMPOS- Outros Estados também têm mandado grandes Campos e outros gra~des nomes, isso não vem acrescentar nem diminuir nada do
nosso pronunciamento. O que nós estamos querendo di·
zer, nesta Casa, é que não são somente as acusações que
pairam por este Pnís inteiro contra as eleições indiretas,
contra os candidatáveis nas eleições diretas, que possam
ser explicadas por aqueles que,_ tão intransigentemente,
que com tamanha garra defendem essas candidaturas
que são contra o povo brasileiro, é que o povo brasileírõ
não as quer defiri1tivimetlte.
Antes de terminar, eu gostaria de ouvir o aparte do
nobre Senador Bene~ito Ferreira.
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O Sr. Benedito Ferreira- Eu disse, num momento de
infelicidade do seu discurso. V. Ex~ fez um~ colocação
que, realmente, mexeu nos meus brios_, porque eu também não sou brasileiro nato ..

O Sr. Benedito Ferreira - Nobre Senador Affrcdo
Campos, V. Ex• ~bc o carinho que tenho para com os
colegas. Com V. Ex•, apesar de ser um recém-vindo u
esta Casa, tenho proCurado, por todus as formas,
cumulá-lo com essa atenção que acho que devo_ aos meus
colegas. Não tive nenhum propósito de turvar o-díSCI.lrSo
de V. Ex• Realmente, por uma questão de temperamento, sobretudo__ quando verifico que está se -cometendo
uma injustiça contra todoS nós, ileste País, este País que,
graças a Deus, não tem preconceito. nós não temos preconceito contra raça e, V. Ex•. numa infelicidade íinpar,
e isso, quando V. Ex• se recolher à sua intimidade, à intimidade do seu entendimento, da sua inteligência, V, Ex•
vai verificar Que essa referência

O SR. ALFREDO CAMPOS - E eu não falei nada
aqui, definitivamente, sobre brasileiro nato ou não natO.
O Sr. Beitedito Ferreira - O nobre Deputado Paulo
Malufé tão honrado quanto V. Ex~. é tão Deputado representante do povo quanto V. Ex~- aliás, foi o homem
mais votado até hoje, na História do Brasil- será que o
povo de São Paulo, ess_es seiscentos e muitos mil patrícios nossos que votaram nele, seriam menos patriotas do
que V. Ex•?

O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu pediria a V. Ex'
que lesse o meu pronunciumento após sair publicado.

O SR. ALFREDO CAMPOS - POr isso é que eu
digo a V. Ex•, preza.do Senador por Goiás, que o Deputado Paui_o Maluf não deveria ter tanto medo das urnas.
Ele, que sabe Deus como, teve essa votação brilhantíssima em São Paulo;devài<i enffef1tar agOr~ ás u-rnas, para
que todo" o povo -brasileiro pudesse votar ou deixar de
votar nele. Mas, V. Ex.~ sabe muito bem que essa não é a
vontade do seu Partido, dos seus candidatos, porque sabem que o Brasil não vai Uceitar definitíVamente a
eleição indireta..
-

O Sr. Benedito Ferreira - Eu entendi bem o que V.
Ex• dis.se. Que Paulo Maluf...
- ---

O SR. ALFREDO CAMPOS-~, Ex~ teri-1 C!Jteridido
bem poucas coisas, porque V. Ex~ não sabe nem o que
nós estamos falando.

v:

O Sr. Benedito Ferreira - Ve"ja- bem
EXii, eu sou
realmente, por temperamento c os colegas desta Casa_jâ
estão acostumados a me relevar e a me tolerar já por dois
mandatos, e mais aqueles que vieram comigo da Câmara
dos Deputados sabem que o meu estilo é esse, sabem que
eu sou um tanto ou quanto exaltado, vamos dizer assim,
reconheço essa minha deficíéncía. Mas, realmente,_me írrita profundamente- qmÚ1do eu vejo qualqUCr discriminação racial neste País, que graças a Deus, em que pesem
algumas aberrações que surgem de v~z em quando, mas
que são só aberrações;- nós -não tefnos preconcdio- rácial
e V. Ex•. em um momento de profunda infellcidáde nO
seu discurso, disse que PaUlO -Mu.lur'iria entregar, p()r
certo, aos árabes a PETROBRÃS...
O SR. ALFRED9 CAMPOS--petróleo.
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QUC são os reis Oo

O Sr. Benedito Ferreira- Mas, por que essa

alus~o?

O Sr. Benedito Ferreira- Não, mas V,
veja bem. !lào ...

Ex~-

mas

O SR. ALFREDO CAMPOS- V. Ex~ continua não
entendendo, ou melhor, é muito ffiãis fácil defender, fingindo que não entende, do que defender sabendo que se
entende.
O Sr. Benedito Ferreira- Aí V. Ex~ realmente, está
colocando o seu humilde colega em uma situação muito
ruim.
O SR. ALFRED9 CAMPOS- V~-Ex• n-ãO eStã-qu_e·
rendo entender, V. Ex~ entendeu muito bem o qLle nós
-- --- ---quisemos dizer.
O Sr. Benedito Ferreira- Não, rião. SenadOr Affredo
Campos, eu não Chegaria ã esse ponto de querer injUriar
V. Ex• Mas a verdade é que V. Ex~ e.stá dando uma demonstração de desapreço muito grande para com este
seu colega.
O SR. ALFREDO CAMPOS - DCfiÍlhivamente, ·v.
Ex• sabe o a-preço que eu tenho pelo colega.
O Sr. Benedito- Ferreira- Eu disse, V~ Ex•, num momento de infelidáaôi dO-Seu- Pr-on-unciamento, ...
O Sr. Hélio Cueiros- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Hélio Gueiros - Mas não perdemos o eleitorado, não_ perdemos em votos de eleitores.
O Sr. _BeneditQ Ferreira - V. Ex.•_s querem obstruir a
Federação, V. Ex•s querem destruir atê o sistema federa-

tivo: porque perderam as eleições de 15 de novembro e,
agora, querem mudar a regra do jogo. Esta é a verdade
nua e crua e a--pretexto disso, -se permitem o luxo de injuríar os homens do PDS, como se nós tivéssemOs medo
das urnas. Mas, ess~ é o jus expernian4i _de V. Ex•s, porque, na realidade, qualquer dia V. Ex~s irão aos qtrartéis
atrás de um outro General de quotro estrelas, para ser o
candidato do PMDB,já que V. Extsjá cansaram de perder com Ulysses Guimarães e agora jã asseveram que ele
não será candidato. De maneira que eu concluo por -aqui
o meu aparte, dizendo a V. Ex•: nós não vamos rasgar ... _
O SR. ALFREDÇ) CAMPOS- Espero que n'fio seja
a Constituição, mais uma vez.
O Sr. Benedito Ferreira - ... o diploma da vitória que
o povo nos deu ~m 15 de novembro de 82. Vamos eleger
o Presidente da República do PDS e não adianta V. Ex•s
espe~nearem.

O Sr. Hélio Gueiros- V. Ex~ permite, nobre Senador
Alfredo Campos?
O Sr. Benedito Ferreira- Não, mas V. Ex~s disputaram e perderam as eleições em 1982 ...
O SR. ALFREDO CAMPOS- Eu gostaria de ouvir
o aparte do Senad~r Hélio Gueiros.
O 8_r. Benedito Ferr~ira- V. Ex• poderia permifír,
pelo menos, que eu terminasse o meu aparte, porque eu
lião consegui aparteá-Io; esta~a ,nas explicações.
-

O SR. ALFREDO CAMPOS do, mas não termina ..

Estamos aguardan-

9 Sr. Benedito Ferreira- Porque V.

Ex~

não permi-

te ...
O SR. ALFREDO CAMPOS - Porq~c se .ele fo~se
entregar jóias, certamente eu diria que ele iria entregar
aos judeus; simplesmente os árabes são os reis _do petróleo ...

O Sr. Octávio Cardoso- Ê vcrd<lde, perderam quase
todas as Câmai'as de Vereadores, prefeitos. deputados
federais e estaduais ...

-O SR. ALFREDÇ> CAMPÚS ~V.- Ex' está fazend-~
um discurso paralelo.
O Sr. Benedito Ferreira- Porque V. Ex' nüo permite,
nobre Senador: V. Ex~ entào vai permitir que eu conclua
o meu aparte?
O SR. ALFREDO CAMPOS -

Estou aguardando,

Ex~

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex' açusa os nossos candidatos a candidatos de não quererem enfrentar as regras
do jogo, jogo o qual V. Ex~s perderam as eleições de 15
de novembro de 1982, regras que V. Ex•s estão inventando agora, num casutsmo tremendo, casuísmo tanto verberado e condel}ado por V, Ex•s
O SR. ALFREDO CAMPOS suísmos.

O povo não faz ca-

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• não quer ouvir o
meu aparte; já está interferindo de novo, o que é uma ind_elicadeza para com o seu colega.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Pode continuar, Senador.
O Sr. Benedito Ferreira- Ma<;, se V. Ex• quer ouvir o
meu aparte, eu concluiria dizendo o seguinte~ V. Ex•.s
perderam as eleições de 15 de novembro, disputaram e
perderam o Colégio Eleitoral, disputaram e perderam
limpamenú~ o Colégio Eleitoral em 15 de novembro de
1982. Agora, V, Ex•s querem mudar a regrado jogo,

O Sr. Hélio Guelras- Permite V._ Ex• um aparte?
O SR. ALFREDO CAMPOS- Agradeço o aparte de
V. Ex' e quero per~itir o" aparte do Senador Hélio Guei~
ros.

O Sr: Hélio Cueiros- Nobre Senador Alfrc.do Campos, nã·o vi mlda de mais no pronunciamento de V. Ex•,
que foi à trib~na cobrar de um presidenciável uma defi·
nição sobre a PETROBRÁS. Não vejo como alguém fi.
car insultado, injUriado, magoado, amolado, difamado
com a cobrança que V. Ex~ faz da_ tribuna desta Casa,
com relação à posição - e agora vou dizer o nome do
ex-Governador Paulo Maluf corri relação à PE·
TROBRÁS,jâ porque há um antecedente de S. Ex.' com
relação à PAULIPETRO que parece indicar--que s.·Ex.-:
eleito Presidente, _liquidará a PETROBRÂS. Não vejo
injúria, ilão vejo nenhum agravo a quem quer que seja.
Agora, acho que da parte do ilu~tre Senador Benedito
Ferreira é que houve uma certa precipitação na sua in·
dignação, porque S. Ex• foi Jogo dizendo que V. Ex~ era
desinformado, ou que V. Ex• tinha má fé. Então, se houve algum agravo ou injúria, não f0i de V. Ex~ para com o
candidato do Senador Benedito Ferreira, mas da parle
do Senador Benedito Ferreira com re!:Jçào a V. Ex• que,
mais uma vez, mostrou que só quer saber a definiçãõ dos
-presi-denciáveis sobre essas estatais tão importantes.
Agora, já que o assunto descambou para outro terreno,
inclusive terminou em colégio eleitoral, pergunto a V:
Ex~: que colégio eleitoral legítimo é esse, em que entram
os parentes dos po\íttcos, pois estes_ é que estüo sendo
credenciados parit decidir?..
O-SR. ALFREDO CAMPOS- Um colégio eleitoral
muito limpo.
O Sr. Berte,fito Ferreira - O nobre -Senador está confundindo colégio eleitoral com convenção.
O Sr. Hêlio Gueiros- Vou chegar lá. O filho do Senador José Sarney vai dizer quem é o futuro Presidente da
República, só porque é filho do Senador José Sarney; o
filho do Senador Aloysio Chaves vai dizer quem é o futuro Presidente da República, só porque é filho do Senador
Aloysio Chaves, e assim por diante. Sã-O essas facetas da
ilegitimidade do Colégio Eleitoral que discutimos nos
comícios de eleiÇões diretas, para mostrar ao povo, _à
opinião -Pública, realmente, a total ilegitimidade desse

Colégio Eleitoral. Mas o que quero, resumindo, é apenas
dizer que não há razão para tanta fúria, tunta ira dos

nossos colegas do PDS~ Porque" V. Ex• não fez co_isa ai~
guma a não ser reclamar, como é do direito de_ qualquer
um, uma definição do prcsidcndúvcl Paulo Maluf, C?m
relação à PETROBRÁS. Era só o que desej:;iva dizer,
nobre Senador.
O SR. ALFREDO CAMPOS- Quero Ugradeccr a V.
nobre Senador Hélio Guciros, na certeza de que o
seu_ aparte esclarece o que talvez o nobre membro da
Bancada do PDS, senador Benedito f'crreira, não tenha
entendido. E, no momcntQ_em que S. Ex• tentou talvez~
me indispor c_om uma das Parcelas mais importantes da
população brasileira, com aqUeles homens que para aqui
vieram e estão hoje em lodos os .campos, trabalhando,
ajudando a grandeza deste País, no instante em que quis
me impingir aquilo que não f_?lei neste discurso! gQst~ria_
de pedir a S. Ex~ que trouxesse paracá a deciaração que
o Brasil inteiro, neste instante, cobra do "presidenciável" Paulo Maluf, que é a de que ele diga para nós quais
as estatais que S. Ex' vai vender, quais as esfatais que S.
Ex• vai aUenar, quais--as es.tatab que S. Ex• entregará ao
povo árabe ou a-qualquer outro estrangeiro, porque para
nós, desde que estejam deo_tro da legislação brasileira,
não temos nada contra nenhum árabe neste País, e jamais teremos contra qualquer estrangeiro que esteja dentro deste País. Mas temos muito contra aqueles estrangeiros que, lá tora, continuam explorando este País, dia a
dia, a toda hora, sob o olhar benevolente do Governo e
do Partido que garante esse Governo.
-- - Ex~.

O Sr. Pedro Simon -

Permite V.

Ex~

um ap:ute?

O SR. ALFREDO CAMPOS -_Com o maior pra~_e!, _
Senador Pedro Simon.
·
·
-

O Sr. Pedro Simon - Com todo o resp-eito, há um
equívoco no discurso __ de V, Ex~ quando V. EX• diz:·
''quando tiver poderes". Acho que deveria dizer~ "se tivesse poderes".
O SR. ALFREDO CAMPOS - Eu quero aceitar a
suges.tão do aparte de V. Ex~. c acharia importante rever
este meu pensamento, porque a depender da sociedade
brasileira; a depender desta muitrdão de __brasileiros que
clama, a todo dia e a cada hora, cm praças públicas pedindo e exigindo uma solução vcrdad~ira, u~a _s9_~çào
di reta Para este Pãís, que _são as eleições .diretas já, nós
temos certeza de que a assertiva de V. Ex~ é a mais verdadeira e a- mais oportuna: se- tiver poderes.
-Continuo, Sr. Presidente.
Vamos aguardar que essas· duas res-postas venham rapidamente. E se:. elas não vierem; iremos cobrá-las sempre, por todos os meios, porque_~ão _podemos mais tale~
rar que os interesses nãcioOaJS-Sejam rriais atingidós, q~c
nossa soberania seja continuamente vendida, c que o
povo sofrido e trabalhador de Brasília seja cõnfundí~o
com os privilegiados e insaciáveis tecnocratas. Eles, sim,
precisam deixar este País progredir. (MUito bem! Palmas.)
- O Sr. B_enedito Ferreira- Peh1 Ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pintu)- Concedo a pa-·\avra, pela ordem, ao nobre Senador Benedito FerrCira.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Sr. Presidente, citado, sem poder apartear, peço a V. Ex~ que me con~da
regiffi'entalmCntc o tempo para uma breve explicação
pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- V.
mentalmcnte,poderá falar por 10 minutos.

Ex~.

regi-

O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO)- Eu
agradeço a V.

Ex~
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Sr. Presidente, nós verificamos mais uma vez, lamenta;elmente, que o Senador Alfredo Campos, vítima daquilo que já está quase virãndo uma tradição neste País,
comporta-se como muitos dos seus colegas da Oposição,
que clamam por liberdade, _recla_mam cont!a o autoritadsffiO-C~-niais do que ninguém comportam-se como autodtarístas e como cerceadores da liberdade.
S. Ex~ nega, alto e bom som, que tivesse injuriado o
nobre Deputado Paulo Maluf por ser ele descendente de
árabe, quando S. Ex~ dizia que Paulo Malufiria entregar
a PETROBRÁS para os árabes, porque são os reis do
petróleo.
M:Js a taquigrafia aí está. S. Ex~ nega que tivesse c_ometido esse tipo de injúria, mas a verdade é que S. Ex~
vai muito além. Ele não só injuriou os descendentes de
árabes: ele injuriou toda esta Nação de 130 milhões de
brasileiros, porque, graças a Deus, todos, neste País, são
descendentes de estmngeíros.

O Sr. Alfredo Campos-

Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA -Eu não sei se seria
púinitido;-rcgimentalmente, lnãs s_e a Mesa for complacente, nada tenho a obstar.

-0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Eu ~p~as
quero dizer que ein explkãção pessoal n~o-ê- permitido
apute.
O SR~ BENEDITO FERREIRA- Curvo-me à decisão de V. Ex•, Sr. Presidente.
MaS: ria -verdade, nobre Senador, eu recebo a retrataçüo de V. Ex', recebo, aliás, com muita ale_gria, porque
V. Ex~. como bom mineiro, ao negar as suas afirmações,
que constam das ~~tas taquigráficas, _nega ou renega,
mas -na· verdade elas estào lá nas cópias taquigrâficas.
Agora, eu aceito a retirada das cópias ta.quigrâficas, desse insultO que V. Ex• fez a toda a Nação brasileira. Eu recebo, com alegria, a negativa de V. Ex•; isso significa que
V. Ex' vai retirar das cópias taquigráficiS, que-lã estã
gruvado. Bem, de duas uma, ou V. Ex• vai retirar ou nãQ
vai.
Sr. Presidente, eu queria apenas esclarecer este aspecto: porque não creio que seja o nobre Senador Alfredo
Campos um daqueles que são adoradores do Estado padrão, do Estado proprietário, porque, em verdade, os
níveis de- estatização ~este País, só não causam preocupaçã-o aos adoradores do Estado proprietário. Mas,
aqueles que são homens de livre empresa, aqueles que
não querem o totalitarismo econômico e político hão de
estar preocupados, p:.ltrioticamente preocupados em desesta(izar a eéon-omia deste País. Nós eStamOs cansados
de saber que, mesmo nos regimes políticos totalitários,
onde hCI estatização da economia, está provado sobejamente o qunnto o Estado é mau administrado. Logo,
essã preocu-paçãO· do nobre Senador Alfredo Campos,
quanto às assertivas do Deputado Paulo Maluf, de que
precisa desestatizar a economia, não tem sequer razãd de
ser a menos que S. Ext _seja um adorador _do Estado pro-pMCt<irio, aí eu respeito a sua ideologia._ ~as seS.E~~ é
um homem deJivrcempresa, é um homem de livre ink:iativ:J, se é um democrata, S, Ex• há_de estar preocup~do
que- tCnh;,lmo:> candidatos U Presidência da República
disp_9_stos, me,smo desagradando à esquerda festiv<~, mesmo desagradando ü_~squerda que nãg_qu~r realmente a
pi(íspcridade deste País, e propugna assim pelo Estado
patrão, pelo Estado ineficiente, mas proprietário. Eu não
quero admitir que o Senador Alfredo Campos, originário de uma terra de tantas e tão_ gloriosas tradições,
como são as Minas Gerais, viesse aqui propugnar que se
dCYii mantCr o Biãsil nessas peias da estatizaçào em que
ele se encontru.
Sr. Presidente,_cu queria apenas consignar mais_ uma
vez o- meu repúdio a ess.1 infeliz colocação do Senador
Alfredo Campos, quando insinua niio seja o Deputado
Pau~ o Maluf, por ser descendente de árabes, um patriota

como _qualquer um outro que se acha nesta Casa do Con~
grCSSo Nacionul.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra•
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador HéliO Gueiros, pela ordem.

O SR. Hll!O GUEIROS (PMDB -

PA. Pela or·

dem. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores:_
_
De maneira alguma eu desejaria evitar a trêplica do
eminente Senador Benedito Ferreira. Mas eu, respeitosamente, desejava chamar a atenção da Mesa, se isso me
fosse permitido, para essa generosidade meio exagerada.
O que aconteceu, e todos nós vimos, há pouco, foi um
debate en_tre o Senador Alfredo Campos e o Senador Benedito Ferreira. Não houve nenhuma referência a ninguém a não ser na troca de debate entre um e outro.
Ao adotar o ponto de vista que a Mesa acaba de adotar, as discussões não vão mais ter fim nesta Casa. As últimas palavras do Senador Benedito Ferreira foram exatamente em cima, nominalmente, do Senador Alfredo
Campos, dizendo que S. Ex~ tinha sido infeliz, injuriando o Deputado PauLo Maluf. Então, buscado nessa inter~
prctação da Mesa, o Senador Alfredo Campos vai pedir
a PalaVra Por ffiais 10 minutos, no decorrer dos 1Ominutos vai dizer que está respondendo ao Senador Benedito
Ferreira e o Senador Benedito Ferreira vai pedir a pala' Ta por mais \0 minutos ..

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Cada parla~
mentur só pode pedir a palavra uma vez...

O SR. H~LIO GUEIROS .. aqui nós vamos para um
nunca mais acabar.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- E.u_quero dizer
a v.' EX' que cad<l parlamentar só pode falar uma vez
para explicação pessoal.
O SR. Hf:LIO GUEIROS- Então, sem querer dialogar com a Mesa, porque isso me é proibido, apenas eu
acho que deveria haver uma interpretação geral da Mesa
de que, quando se trata de um debate entre um Senador e
outro, não existe o direito de falar depois. O direit-o que
o Regimento reconhece é quando um terceiro, que não
estú disc_utindo a matéria., é citado. Aí acredito. que oRegimento queirà protCgif esse terceiro, que não tem nada
a ver com a história. Mas no debate entre um e outro, Sr.
Presidente, com todo o respeito, acho que esse artigo do
Regimento não deve ser invocado; a discussão encerra
quando o orador principal encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Agradeço a V.
porque, na verdade, isso eu tenho conversado com a
Mesa e acho que se deva ter uma certa ordem na questão
da palavra para exp!icúção pessoal. A explicação que V.
Ex~ vem de abordar, agora, acho plausível. De fato, recorri à Assessoria porque estava fazendo aqui um lig_eiro
escrito e n.ào prestei atenção ao desenrolar da discussão.
Mas é como V. Ex~_diz: quando os dois estão em debate,
é natun!l que um cite o nome do outro. Agora, quando
uma terceira pessoa, como V. Ex• é indicada, é ofendida,
ou o que seja, tení direito regimentalmente.
Agradeço a V. Ex', e quando esti_ver presidindo a
Mesa eventualmente, como o faço neste instante, poderei
atentar para o problema.
Ex~

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, por cessão do Senador Hêlio Gueiros.
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte discursoS- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
A tecnocracia triunfante, herdeira do inlpéríO--eSú.belecido em 64, no Brasil, vive seu momento mais grave de
desorientação, após acumular, inseilsível e írreSPãnsavetmente, o monturo de seus fracassos.
Recebeu a delegação do Movimento de 64 para o
exercício do governo real em nosso PaíS, restando aos
deflagradores da chamada revolução, apenas o mando
figurativo, pelo qual assumiram o compromisso de respaldar, a qualquer tempo e a qualquer preço, os tecnocratas. Não houve nem mesmo a ressalva - é o que os
fatos demonstram - de que não· poderiam, uma vez
comprometidos com a exceção política, submeter- a
Nação à dependência económica e ao reacionarisnio-social.
Levamos 20 anos para desmascarar a conspirata dos
tecnocratas, assim privilegiados, contra os de_stinos nacionais.
Parafraseando os apóstatas da Democracia substantiva, foi um esforço oposicionista ·-·lento, graduar e seguro" ...
Finalmente, porém, a Nação toda c_onscientizou-se
dessa realidade; grassa nas hostes da "minoria dominante" por conta do capital externo e de suas ações neocolonizadoras, uma profunda desorientação, que: a leva à revolta inocultável, presentemente na superfície dos acontecimentos políticos.
-- - ~
t o que se depreende, diante dos últimos fatos e das
últimas declarações.
Na área do autoritarismo econômico~financeiro, o
presidente do Banco Central, no particular, meiece a medalha de ouro, campeão que é desse tipo de impropriedades.
Já ganhou, com reco-rde mais do que olfmpico, ·a FEBEAPÁ- criação da genialidade imortal de Sérgio Porto - tantas e tão reveladoras têm sido as ''jóias" do seu
pensamento, no afã insopitável de servir seus poderosos
senhores.
As duas mais recentes oferendas de seu desarvoi-ado
espíritO forarit:
Primeiro: o cons-elho dado por essa risível autoridade
aos pais de família adquirentes de casa própria pelo
BNH, no sentido de buscarem no suicídio asolução para
as elevações absurdas das prestações. Assim- argumentou o Sr. Celso Pastore, o seguro pagará a dívida contraída e seus familiares ficarão livres do assalto mensal das
prestações desumanas, cobradas por aquele -Banco, cujo
ato de constituição fala em finalidades sociais; segundo:disse o presidente do Banco Central, do alto .de sua trêfega incompetência, que " ... se" os EStiidos e-Municípios es~
tão falidos, o problema é deles"._
Mas não ê, Sr. Pastore. Sua afirmação é um esCândalo~
lançada à face dos brasileiros_._
Não indago- nem caberia fazê~lo- que _partidos detêm o mando executivo nesses Estados e Municípios.
Em todos eles, por corretas e eficientes que sejam suas
admiriistraÇões, avolumam~se as evidências de empobrecimento. Esbarram, sem exceções, num sistema tributário concentrador, através do qual se realiza, contra a
letra e o espírito da nossa formaÇão republicano~
democrática, o Estado Unitário a que S. Ex• se atrela,
servilmente.
O problema da falência administrativa dQS Estados e
Municípios não é de seus governantes e, muito menos,
do povo que governam.
É problema gerado no ventre doentio de um sistema
de forças internas, subalterno a interesses externos, em
permanente curs_o de colisãO com os mais legítimos interesses da Federação brasileira.
Por isso mesmo, S. Ex~ e seu grupo, nesses 20 anos de
dominação, tentaram liquidar a Federação, no curso do
processo c-olonizador que os mantém no poder.
Não se tratou, no seu caso, de um fato isolado, nem,
menos ainda, de uma declaração infeliz.
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_Es,tamos diante de graves revelações, a denotar o desespero que corrói as bases do Sistema imposto a 64.
O desespero: porém, não é nada. t preciso chamar a
atençãC? -nacional para o divisionismo que está levando à
loucura os "testas-de-ferro'' da minoria dominante:-siO.tem que-a Nação não crê mais na fama de genialidade,
cons_!ruída a peso de ouro em torno de suas figuras e
alas: Chegaram, pois, ao clímax de inocultáveis fracassos, expressão do ..salve-se quem puder" do dito popular.
Sabem, contudo, ser impossível a salvação. Manifestam, em decorrência, como o presidente do Banco Centr~l vem manifestanqo, o _d~prezo do grupo a que pert~n_ce por um povo capaz de julgá-lo e condená-lo. Nuncã fmaginaram que chegaria o momento de ser colocada
sob ri~co a manutenção do poder delegado pelos autores
e a tores do Movimento de 64, abusivamente exercido já
por duas décadas.
O Sr. Celso Pastore, na primeira afirmação- a sugestão de suicídio aos mutuários do BNH - não é sequer
original. No particular, copiou o presidente visível da
Nação, ao ser interrogado por uma criança-sobre o que
faria se, cÕmo o pai dela, ganhasse o salário mínimo,
como paga de seu trabalho. Lembramos bem da resposta
enTáüca: "Daria um-tiro na· cuca" ..• -0 Sr. Pastore não vai a tanto:... quer que Os· chefeii de
família, num supremo sacrifício pelo bem-estar futuro de
seus fanliii3.res, desapareçam de cena, suicidem-se.
Quanto mais brasileiros morrerem ~gora - assim
deve racio_~inar esse cavalei_ro - menos gen!e ha,yerá
para PrOtesta·r -por -empregos, comida, educãção, transportes, saneainento básico e, sobretudo, pelo direito de
decidir seus próprios destinos, através de eleições diretas
em todos os níveis.
Este, ~espantalho que está tirando a capacidade deraciocínio de S. Ex•, sua continência verbal, condições
sempre manipuladas habilmente, no mascaramento desses 20 anos de dominação do capitalismo selvagem, contra as potericialidades da economia pátria.
Coloco estas duas páginas no corllpêndio de absurdos
que o Sistema vem escrevendo, em seu estertor, ao lado
de outra, agora da autoria do presidente do BNH, quando manifesta o propósito de transformar aquela instituição numa gigantesca imobiliária, para alugar casas e
apartamentos cujas prestações mensais Os mutuários não
podem mais saldar junto ao Sísterria Financeiro de Habi~
taçào, pela elevação anti-social, caracterizadora dos valores cobrados.
Ainda há para acrescentar a .. briga de comadres" entre facções governamentais, refere-ritemente- à coordenaçã_o_ política das atitudes do governo, o que levou o
presidente _de meu partidO, o ilustre Deputado Ulysses
GuimarãeS;, a dizer que não se sabe mais quem fala pelo
governo: se o M~nistro da Casa Civif, se 0: ~inistro da
Justiça, se o Chefe do SNI, se o líder do Governo na Câ~
mara, se ... se... se... não sei até quando ...
O Planalto perdeu o norte da comunicação política,
sob as pressões: exercidas por apetites bem conhecidos- "uma briga de foice no esCuro"- cada um defendendo
sua parcela de mando e, a partir dela, as vantagens decorrentes, é evidente.
Enquanto brigam as "vedetes" do autoritarismo pela
vaidade das posições e o féivor das va..ntag-ens, o País está
parado, nosso povo sofrendo com as resultantes lógicas
desse ócio.
Em 1963, segundo o coluni~ta Castepo Branc:o, o então Chefe do E:stado Maiái-do Exérdto;-num cOntato se- _
creto com-~ presidente da UDN, Deputado Bilac Pinto,
ensejado pelo também Deputado Paulo Sarasate, sentenciou:
"Ponham o povo na r\la, exigindo dos militares
uma intervenção no processo político-institucional,
que nós protagonizaremos a intervenção.''
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À socapa, através do IPES, concebido pelo general
Golbery, com apóio da fina nor do reacionadsmo interno e o financiamento multinacional do capitalismo s-elvagem, a farsa foi armada. Usaram até um Padre - o
Padre Pe)i-ton- que erripresou uma campanha- oRo-sârio em família - na motivação da consci!ncia cristã
dos brasileiros, que o autoritarismo em gestação tinha
como essencial ao êxito da sedição -programada.
Não estamos aqui para fazer história.
Objetivamos, rememorando o episódio, lembrar que o
povo está nas ruas agora, reclamando sua participação
direta no processo polftico, em todos os níveis eleitorais.
Não vamos delongar esta exposição, discutindo a ilegitimidade do Colégio Eleitoral, embutido no pleito de
82. Alegam ser detentor de procuração do eleitorado
para eleger em seu nome o próximo presidente da República.
Sabemos que isso é absurdo, sabemos que isso é ilógico,- sabemos que isso não é real.
Uma eleição indireta é a eleição que aconteceu na Argentina, onde o Presidente Alfonsin foi -eleito num Pleito
indireto, mas os grandes eleitores foram eleitos e, no
mesmo momento em que se sabia o resultado de que~
eram os grandes eleitores, sabia-se quem era o- Presidente
da Argentina. PleitO indireto, lá nos Estados Unidos,
agorã. aS primárias para escolher os candidatos e, posteriormente, para escolher O Presidente dos _Estados Unidos.

O Sr. Benedito Ferreira- Permite V. Ex• um aparte?

O SR. PEDRO SIMON- Só para concluir, já lhe darei o aparte. Pode aguardar, que terei o maíor prazer em
debater com V. Ex•
Mas aqui, no Brasil, eleger-se em 1982 um Colégío
Eleitoral, para esse Colégio Eleitoral, em 1985, eleger ç
Presidente_ da República! Eleição indireta é aquela em
que se elege para eleger. Eu elejo alguém dando~lhe a
pr9_curaçào, sabendo como ~le vai exercê-la. AJla_~e~!"
diinte dé rriirri vários cidadãos. Eu quero escolher, eu
quero que o Presidente da República seja A, B, ou C. Eu
darei o meu voto a alguém que está comprometido em
votar em A, B, ou C, conforme a minha preferência.
Mas, será que os eleitores que em 1982 votaram em algum de nós para Senador ou Deputado Federal, daria
esse mesffio voto, Sabendo que nós hoje, 3 anos-depois,
estamos votando para Presidente da República, alguém
que não é da sua confiança e da sua credibilidade?
Admitamos, para ar~umentar, que essa procu~açãote
nha existido. Em pritrieiro lugar, será que a receberam,
também os Senadores não eleitos em 1982, como eu pró~
prio? Não me sinto investido dessa responsabilidade. E
tanto tenho certeza que o mesmo ocorre com dois terços
da Câmara- Federal. Dois terços desta Casa, de uma maneira clara e evidente, vieram para cá em 1978.
Fala·se, e o Presidente da República, inclusive na teledii: dã legitimidade do Colégio Eleitoral, eleito em
em 1982. E os dois terços desta Casa que vierani para cá
em- 1978 e que são 44? E esses 44 influem decisivamente
no Colégio Eleitoral, porque a maioria, hoje, do PDS,
sobre os Partidos de Oposição é de 32. Então, esses 44
que vieram para cá em 1978, portanto, não fazem parte
do chamado Colégio Eleitoral eleito ·em 1982?
Vão votar em nome de quem? A título de quem? Representando quem? São perguntas que-me parecem muíto importantes.
Para os demais eleitos em 1982 temos de considerar
quC, em qualquer situação de fãto de direito, é natural
- á rêüfada da confiança a qualquer "-mpo, na duração de
três anos. Levou-se três anos de lá até aqui, mudou a
política econôrriicil e social do Governo de Já até aqui. A
inflação, a 15 de novembro de 1982, quan-to era? E hoje,
quanto é? Os decretos do achatamento salarial, os
Decretos-leis Ots 2.-012, 2~024, 2.045 e 2.065 não eram da
política do Governo antes de 1982. A busca de uma inviSãó~
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flaçUo da qual se retiram ClemCntos _c_omo, por exemplõ;o fator gasolina. não existia antes de 1982.
Essas pessoas tiveram seus salários achatados durante
o ano de t 983 e tiveram os salários ach:úad_os, sob o argumento de que era necessário achatá-los, porque o
achatamento desses saJários garantiria que
inflação
baixaria e ela dobrou!
Desde janeiro do ano passado, quando Yeio o
Decreto-lei n'i' 2.012 que começou o achatamento salarial, desde janeiro que tivemos o achatamento salarial. E
o Governo garantia, através do Ministro Delfim Netto,
que era a grande garantia de que ele precisava para baixar a inflação. E tivemos, de um lado, o arrocho salarial,
baixando os salários e, de outro lado, a inflação dobrando.
Será que esses cidadãos; iriuitos deles que votarain n-o
PDS, votariam de novo agora? Será que esse GoVerno_
ainda tem a credibilidaDe. da opoin-ião pública? Antes Oê
1982, quando se dizia que Se-ia recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o Dr. Delfim dizia categoricrimente
que isso mamais aconteceria, que era bobagem de quCm
não tinha mais o que_ fazer. Expressões clásSicas do _Sr.
Delfim Netto. Passou o 15 de novembro e se recorreu ao
Fundo Monetário, e se entregou a nossa soberania ao
Fungo Monetário. Será que mUitos bnisildroS qUe votaram no PDS, vendo esse comprometimento do nosso
País, ao capital lã de fora, daria ainda o seu voto· ao
PDS.? Será, Sr. Presidente, que-se o- eleítofadÕ bl-asileiro,
que confiou em homens do PDS, soubessem que os seus
candidatos são esses que estão aí dariam 6 seu Voto a um
parlamentar do PDS? Não!
Eleição indiretB. é muitO clarã, ela é demoCrátiCa quando acontece quer no regime presidencialistã, como -mi
Argentina, quer n-o regime parlamentarista, como na Inglaterra. A chefia do Gõvefito;-na-Inàlaú!frã~ ·compete ao
partido que tem maioria no Parlamento. Mas, já se sabe
que o Presidente do Partido que tiver a maioria será o
Primeiro-Ministro. Quem quêr -um GoVei-rio ConserVa- dor na Inglaterra que vote em deputado conservador,
porque sabe que, em votando em deputado conservador,
o governo será exercido pelos conservadores. Quem quer
um governo trabalhista vote em deputado trabalhista.
Mas aqui no Brasil com 3 anos de antecedência. Sr. Presidente, será que depois desses escândalos da CoroaBrastel, das Polonetas, da CAPEM!, da Delfin e tudo o
mais, que apareceram em 83 e 84, set-á Sr. Presidente,
que muitas das pessoas que votaram, continuariam votando?

a

O Sr. Benedito Ferreira- Pei-mite V. Ex• um aparte?
O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. Benedito Ferreira- Veja V. Ex•, conlo ê que falta sinceridade em seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON- Vamos com calma, Senador, V. Ex~ está usando e abusando -do desrespeito aos
vossos colegas. acho que não falta sincer'idade em meu
pronunciamento. Acho qUe -sou tão--siiiCúo, conlo V.
Ex•. Admito em V. Ex• o direito de discordar dO que estou dizendo. Mas faça-o com respeito.
"
-O Sr. Benedito Ferreira- No pronunciamento de V.
-

Ex•, foi-me concedido um aprirte.
O SR. PEDRO SIMON do~ __

Para não ser desrespeita·

O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• não está sendo desrespeltado.
O SR. PEDRO SIMON- Como? V. Ex• diz que há
falta de sinceridade no meu pronunciamento!
O Sr. Benedito Ferreira- 3 lO pronunclalnento de V.
Ex• não está sendo sincero.

O SR. PEDRO SIM()N -- Eu casso o aparte de

Ex•.

-

--

-

'i. -

O Sr. Benedito Ferreira- Bem, V. Ex• ê o homem do
monólogo.
O SR. PEDRO SIMON - Eu casso o aparte. Anteriormente, V. Ex• já ofendeu o meu colega de Minas Gerais, ...
O Sr. Benedito Ferreira- V. Ex• confirmou o que eu
diSSC~

=

O SR. PEDRO SIMON- falta sinceridade no aparte
de V. Ex.•. Não admito isso, Sr. Presidente.

. OSR. PRESIDENTE (Aimir Pintai- Está negado o
ap_arte.

O SR. -PED-RO SIMON - V. Ex•Pode dizer: eu discordo inteiramente do aparte de V. Ex•.
O SR. BENEDITO FERREIRA- E eu não aceito os
insultos de V._ Ex•. Y. Ex• está nos agredindo.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- (Fazendo soar
a.c.!ln:Panha.J :-:::-A Mesa solicita que os Srs. Parlamentaw
res tenham calma.
- O SR. PEDRO SIMON - O povo, nas ruas, d-izendo
que quer votar diretamente para Presidente da República, Já- e, agora, equivale, não como negar a retirãdã da
procuração, que o PDS alega ter sido dada em 1982. Retirou a vontade popular em manifestação majoritárias.
Niio há contestação passível para tal fato. O povo está
fias- ru·as por tódo o Brasil fazendo esta afirmação_,
Ora, Sr:. Presidente, eu me lembro, quando o Dr. Ulys·
·ses- GuimarãeS, no final de novembro, dlzia que "agora
no mês de dezembro, janeiro, fevereiro, nós vamos iniciar uma grande caminhada no Brasil, pelas eleições diretas. E faremos grandes mariifestações. Nós, seus companheiros de executiva do PMDB, trnhamos grandes
preocupações. Dezembro, mês de formatura, mês de festa, Natal, Ano Novo; janeiro~ fev<;;reiro, meses de praia,
de férias, de carnaval, mases onde há o recesso da atividade da atividade política, o Parlamento não funciona,
como é que nós nos atreveríamo.s a ir pelo Brasil afora e
imaginarmos que essa companh~ pelas diretas haveria de
empolgar o Brasil? Achavam mUitos que se deveria deixar pam março, porque nós corríamos o gr:ú1de risco de
iern1os _um gr:.mde f(acasso.
Lembro-me do Dr. Ulysses, quando ele dizia: esta é a
vontade do povo. Essa caminhada haverá de ter êxito
não por nós, mas porque o povo virá atrás de uma idêia
força, que é a idéia das eleições díretas. Idéia força, que é
a idéia das eleições diretas, i-lão apenas na busca da
eleição dirctã.em si; mas idêia forÇa-da busca da eleição
diretu, porque essas mHhares de pessoas que estão indo
_ em pruça pública, eles estão indo pela eleição di reta, mas
eles (!St_ào indo, fundamentalmente, buscando a mudança
do modelo económico social que estamos vivendo. Não
pensem que esses milhares que estão se concentrando estão lá apenas gritando: "eu querO eleger o Presidente".
Sim, eleS querem eleger o Presidente, mas eles querem a
mudança do modelo económico social, eles querem a
mudança da atual realidade, eleS querem a- modificação
do que- está
Falava eu, num desses comlcios, com companheiros
de outros Parti9os, l(dçres sindicais, e eles nos afirmavam: ..0 povo ê irripresslonante; está de corpo e alina na
Campanha daSdiretas". Não falam no aumento do custo
de vida, não estão falando no arrocho salarial, que agora
é que eles estão_sentindo, não estão falando nas dificuldades que estã_o vivendo, porque há t.i~ fio de espe-rança
e de expectativa de que, pelas eleições diretas, nós conseguiremos chegar à mudança da realidade que aí está.
Mas, diz ele: "Se caírem as eleições diretas, se elas não
forem aprovadas, toda essa conteilção haverá de se es-
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parramar em movimentos de greve e de protesto, e atê de
:Jvanços, de mobrlizações imprevisí.v-eis por nossa parte.
Pois essa campanhu fantástica, quando é que houve outra igual, Sr. Presidente"?
Fala-se, e nós lemos na história, no movimento belicista na históriü deste País, que foi a Proclamação daRepública; fala-se, e nós conhecemos a beleza que foi o movimeitto favorável à Abolição da Escrc!VatUra. Mas até
por que naquela época, Sr. ~residente, sem rádio, sem televisão, sem os mOd-ernos meios de comunicação, as
notícias levavam meses para sair elas capitais e chegar
aos interiores de todo o País. Hoje, nãol Hoje, o fato ê
visto, no moffiento, pelo Brasil inteiro, onde quer que ele
üConteça. Por isso, essa mobilização parece-me inédita
na históriu deste País: Parece-me que jamais, na história
do Brasil, teve uma mobilização. Nós tiverilos a· PETROBRÃS, mas -ela não éngajou' a Nação inteira cOirio
esi~ engajUda na camPanhU pelãs diretas. Eu vejo ·peJOs
comícios, inclusive na minha terra, no Rio Grande do
Sul. onde tem genie ·que nuncU cOmpareCeu a um coffiício de oposição, pessoas que nunca estiveram num comício de qualquer partido de oposição, que nunca estiveram engajadus na vida politica, no entanto, hoje, estão
presentes, estão vibrando e se manifestando-a favor da
campanhU ·das eleições diretas.
- -É_a posição que a ordem constitucional que nos resta
após a intervenção do triunvirato militar, com a Emenda
n9 l, em nossa Lei Maior, t~m d_e assimilar, sem pensar
qUe ilude o povo, dan~o-Ihe alguns poucos de seus tantos anéis, para não perder -os dedos ...
Em impo-rtante conferênCia: Que teve o título de "Que
é uma Constituição?", o juristâ 'Fei-dinand Lasalle dizia
que· a única força ativa, cuja influência tem de ser admitida sobre todas as leis do Estado Democrático, é aquela
que promana da maioria da população._
E C.:UI Schmitt, cuja visãO do mundo jurídico sempre
~teve anhrtada por_ sua oposiç_ão no normativismO ·e ao
raCionalisino, ensinou que tal força ativa leva a uma
acão de vontade, passando a ser identificada como .. decisão politica".
No início e no término do processo jurídicowpolítico,
existe, para Carl Schmitt esse elemento volitivo funda·
mental - a decisão -determinando o ac_olhimento das
reformulações que se fizeram essenciais às construções
__constitucionuis, segundo os reclamos majoritários da População.
O poder constituinte ê, pois, a vontade polftica da
maioria, cuja autoridade pr-evalece sobre todas as regras
oU-deciSõeS- anteriores, sempre em Condições, po~tanto,
de determinar a unidade polftica do todo social.
Contrariar essa regra primária de-DireitO é romper um
dos elos instituci_on_ais mais irriportantes, porque negaião
o princípio básico daS -Democracias:- ''Todo o pÕdÚ
emana do povo e en1 seu nome é exercido".
Não se p~de exercer- legal e legitimamente- arepresentação populur, se ignoramos a vontade dos detentores originais da nossa autoridade legislativa.
Finalmente, é oportuno registrar nos Anais do Senado
a grave denúncia dos eminentes Deputados federais JoSê
Machado e Norton Macedo, ambos do PDS, o primeíro
por Minas e este pelo Paraná.
Disseram S. Ex•s c:jue "sC-está armando um golpe-con~
tra as instituições democráticas" e apontaram o Ministro
Abi-Ackel "como seu instrumento", com o respaldo das
poderosas forças encasteladas na área de informaç-ões:
O Ministro Octávio Medeiros -seria, dentro da prática
do Sistema, o- sucessor lógico do atual presidente ·por
unÇâO, n-atunllmenie- incluSiVe, por muito ieinpo foi
tldo nessa condição.
Superou-o, porém, a dinâmica dos fatos políticos, a
partir das pressões populares exercidas em favor da restauração no País do regime democrático substantivo.
AO lado" do Deputado Matuf e do Ministro Andreazza
e seus ãulicos, certamente- o chefe do SNI ê, presente-
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mente, um dos pouc-o-s que ainda se abismam na convicção d.a "revoluç_ã_o permanente".

O Sr. Otávio Cardoso -V.

Ex~

me permite'?

O SR. PEDRO SIMON- Com muito prazer.
O SR.

PRESID~NTE

(Almir Pínto)- Nobre Sena-

dor Pedco_Simon c nob(c Senador Otávio C;;~.rdoso, e de-

mais Srs. Senadores, o Regimento _da Casa, no seu art.
16, do Uso da Palayra, no item X, letra d diz o seguinte:
"A recusa de permissão para apartear serã sempre compreendida em caráter geral, ainda que proferida em relação a I (um) só Senador."
Por consegilinte, V. Ex•, regimentalmente, está_ impedido de conceder apartes a qualquer outro Senador:

O Sr. Otávio Cardoso- Eu me rendo à soberania do
Regimento.

que.<otão, agor<l, transcende mesmo à l~git[midade do poder em si mesma. Sua relação maior _é com o respeito" a
que todos os brasileirQS têm direito, dentrQ_ c;3o quadro
desalentador da hora presente.
O Colégio Eleitoral a que se apegam uns poucos,
como tábua de salvação, será a perda deles e n·ossa.
Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex~. mesmo porque não
é do meu feitio, n1io é do meu estilo, eu gostaria de dar o
aparte ao ilustre Senador por Golá.o; que, renhO c-erteza:
haver{\ de fazê-lo de forma a que possamos estabdecer o
debate que S. Ex~. com o brilhantismo que o caracteriza,
e nós, com a nossa humildade, podemos estabelecer .
Darei, com o maior prazer, o aparte ao ilustre Se_nador
Benedito Ferreira.
O Sr. Benedito Ferreira- Agradeço a deferénciâ de
V. Ex•. mas não v9u dar o aparte. não vou turbar o dis~
curso di: V. Ex'~

--0 SR. PEDRO SIMON- Sr. President~:<, eu encerro,
dizendo apenas o seguinte: ficho que estamos vivendo,
O SR. PED~O SIMON - É um político, portanto,
realmente, uma hora muito importante, uma hora em
francamente.
qUe- a decisão de~erá ser _tOmada. A Sil.uaÇào do Brasil
A revelação dos ilustres Deputados do PDS é da __ _ nós a conhecemos, a nossa dívida externa, Os nossos-gomaior gravidade. Até porque <? estofo polític~ do atual
vernantes andando e peregrinando pelo mundo em busca
MiniStro da Justiça não chega a ser um bom e~emplo. A
de salvaguarda das possibilidades·depagarmos os nossos
Nação lembra que S. Ex• e.~tava a um passo do Partido
juros. As manchetes dos jornais de hoje noticiam, com
Popular, praticamente de ficha assinada com o nobre
grande alegria, que as exportações avançaram sobre as
GoVernador Tancredo Neves, quando a oferta do Minis~
ímpoi'táções em um bilhãO de dólares. Seria um fato da
tério mudou de cima abaixo suas. convicções e o fez. pas~
mafor importância, Sr. Presidente, quando dizem que o
sar "de armas _c_ bagagens" pura o PDS.
excedente das exportações será de cerca de 8 a 9 bilttões
~ um político, portanto, francamente sensível aos vende dólares, se não soubéssemos que_só no serviço da dívi~
tas do poder.
da vamos pagar 14 a 15 bilhões de dólares.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Entãõ-. repare~ Sr. Presidente, estamos controlando a
Concluo, dizendo, em nome do PM_DB çlo Rio Granimportações até no essencial, estamos exportando até o
de_do_Su_l, que para os gmlchos não como se possa falar,
que falta à mesa do trabalhador brasileiro, e sào os jor~
no momento, em negociações, neste emaranhado de con" mtis de ontem que publicaram notícia-s da maior seriedatradições.caracterizad.oras das posições go,.-ernament<lis.
de. da maior importáncia e do maior Sígri:ificado sobre o
Não hã, inclusive, um interlocutor representativo do
futuro das gerações deste País, onde eles dizem com topensamento das_f_orças enquistadas _no Plana_lto, ondedas as '!etras- repare V. EX~- 30 milhões de crianças
é de notar - a unidade anda bastante distanciada.
subnutridas.
O povo, ocupando as praças públicas, é o úníco inter"A Sociedade _Brasileira de Pediatria adv~rte:
locutor válido neste momento de tantas e tão justificadas
esse problema leva à formação de uma StJb-raça. A
apreensões com os destinos nacionais.
existência de 30 milhões de crianças brasileiras desO pensamento brasileiro avançou. A idéia nova, em
nutridas, em decorrência da situação sócioqualquer campo de relacionamento político, hoje em dia,
económica do País, deverá levar à formacão de subé por eleições diretas em todos os níveis.
grupos de indivíduos de condições inferiore.~. mais
O Brasil dos nossos dias, socialmente falando, é um
baixos, com me.nos peso, com déficit intelectual,_
paiol de pólvora, com um pavio bem curto, que a fome
oferecendo possibilidade de ser mais facilmente mapoderá acender a qualquer momento.
nipulados, com poucas chances de fazer qualquer
A fome e o desemprego constituem hoje, para os brasicoisa, muito menos reivindicar."
leiros, desafios que se colocam à frente de qualquer processo. mas que só poderemos vencer, abrindo_n_o povo
Quem pinta esse futuro para as gerações de desnutri~
uma participação ampla e cfetiva, para dela podermos
dos é o Presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria,
retirar legalidade integral e legítimo solidarismo entre toFernando José da Nóbrega.
dos os estratos sociais que se somam nacionalmente. _
Pois, nesta hora, Sr. Presidente, quando jâ se fala na
Não há como negar que a área econônliCO:financeira
formação de uma sub-raç3. de brasíleiros, levádos pelá
do Governo perdeu totalmente a credibilidade, tendo em
fome, acostum:.mdo-se a convi_ver com a fome, e o.
vista não só os erros cometidos, como suas afirmações
c_érebro fica menor, o estômago fica menor, e os órgãos
falsas, suas promessas nunca cumpridas e o clima de corrhenores. uma sub-raça, co'fno dii:em, pois não há preorupção que cerca o setor.
cupaçãO em alimentar essa gente, Sr. Presidente, Porque
Essa combinação de valores negativos resultou em soa preocupaç?ío do País é produzir para exportar, produffiinCrito cada dia maior para a miaria dos b_rasileiros,
zir a soja para exportá-la, da soja pode-se iifrir a· carne,
imposto por uma minoria insensível, que sacrifica a seus
pode-se tirar o leite, pode-se tirar o pão, podem-se tirar
lucros crescentes a anti-sociais o destino da maioria.
43 subprodutos. Não; fizemos-âll sOja o alimento pa-ra o
Qualquer governo que suceda ao atual, sem ter sua
gado europeu, damos para o gado europeu aquilo que
origem no voto popular, i_rá de encontro à consciênc:ja da
estamos tirando das nossas crianças, o alimento.
Nação, diante da crise generalizada a que o Brasil estã
Produzimos a lã para exportar, o café, o açúcar, o alsubmetido, por 20 anos de manipulações com o poder,
godãO, o cacau pam exportar; estes produtos são os que
sem consulta ao povo e sem compromissos diretos com
têm Prioridade na mesa do Ministro da Ãgricultura, do
ele.
Ministro da Fazenda, do Presidente do Banco do Brasil.
Na sua grandeza, nossa gente suportou o que podia e
Agora, Sr. Presidente, o alimento para o povo brasileio que não podia, dando todas as oportunidades e crédiro, a alimentação do povo brasileiro, isto não, esta não é
tos aos usurpadores de seus direitos democráticos. A
prioritária.

Abril de 1984

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• me permite um aparte'?
O SR. PEDRO SIMON- Com todo o prazer, nobre
Semtdor.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - V. Ex• pode
usar do aparte porque S. Ex•., o Sr. Senador Pedro_ Simon, tomou uma atitude inicial e, depois, :ichou que deveria, mesmo por uma questão de educação rmrlamentar. ceder o aparte uo nobre Senador Bcnc_dito Ferreira
S. EX~ decfinou, já huvia passado a oportunidade; por
conseguinte, quem desejar apartear o nobre Senador Ped-ro Simon, poderá falê-!o porque o aparte foi oferecido
ao piimeíro afmi'teante, o Sr. Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Fábio Lucena- Agradeço a gentileza de sua explicação, Sr. Presidente, porque foi acompanhando a observânCia do Regimento -que eu tomei a líberdade de solicitar ü"ap:trte ao eminente orador. Nobre Senado_r Pedro
Simon, exportar soja, carne e outros produtos de origem
animal e vegetal não é nada, o pior é o que está aconte~
cendo no Estado de V. Ext, no Paraná, nos Estados do
Centro-Sul; estão exportando crianças recém-nascídas.
Domingo, a Rede Globo, no seu programa "Fantástico",
exibiu essa que é a mais ncgregada, abjcta c nefanda das
mercaturas: crianças recém~nascidas são dePositadas no
juizádo de menores, onde são urdidos os processos de
ado(;ão, e lá se vão as cria_nças brasileiras m1ra o_s países
europeus, e até do Oriente Médio, com ampla propaganda -~xistente no Estado de Israel, propaganda que dá conta, para o mundo inteiro, de que o Brasil é o país mais fáCil d~ se com.Pr-tÚ, mediante<! adoção forjad:.1, um ser hum;lno recém-nascido .. isto é que é grave, retrata o País c
dói como ferro em brasa no coracão. E-comO disse outro.
dia <lclui. apenas para rimar- E viva a Revolução!
O SR. PEDRO SIMON- Repare V. Ex•. nobre SenadOr Fábio Lucena, que não é de hoje que se tem noticias de fatos como esse. E cu, uma vez, discutindo ~sa
matéria com certas pessoas, elas me argumentavam: "mas é melhor que essas crianças, para o seu futuro, vão
para lares da_ classe média da Europa, dos Estados Uni-_
dos, Onde serão cidadãos garantidos com o seu futuro,
do que ficarem aqui no Brasil onde, por exemplo, o Nordeste em cada 1.350_ morrem antes de completar um ano
de idade". Ê dolorosa_ a resposta, e foi dada por uma pessoã muito" importante, é dolorosa a respo:-.ta. Mas, na
verdade, um fato como esse, que é uma bofetada em
cada um de nós, acontece e aconteceu, Sr. Presidente, eu
não tenho conhecimento depois, e pelo "Fantástico", na
Rede Globo, passou pelo Brasil todo e a Nação inteira
tomou conhecimentoL..
O Sr. Fábio Lucena- Senador Pedro Simon, apenas
para complementar ...
O SR. PEDRO SIMON - ...eu não tenho conheçimento de nenhuma ação, de nenhuma notícia que tenha
vindo. no sentidq de que se está fazendo alguma coisa
para coibir que isso continue acontecendo,
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Pedro Simon,
apenas para complementar ..
O Sr. Mário Maia- Permite V.

Ex~ __um

aparte'?

O Sr. Fábio Lucena - ... que eu havia esquecido: eles
escQlhem as crianças recém-nascida~ do Centro-Sul J?Or·
que são de regiões prósperas.
Q_ SR. PEDRO SIMON - Não, é porque a colonização européia existe ali e há uma certa a~nidade.

O Sr. Fábio Lucena- Não só por isso, eles não aceitam a dotar as crianças do N ardeste porquejã nascem semimortas pela desnutrição. Essa é a realidade.
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E:-.:;a ê a

rc:.~Jidade.

feita~ pelo

O Sr.l\lário Maia- Senador Pe<.Jfo Simon, V.

ti• me.

permite'?

O SR. PEDRO SIMON- Pois nilo,

nobr~

Scnad-ur.

O Sr. Mârio Maia - Nobre Senador Pedro Simon,
permita que eu ajunte aos dados cswrrc.:edorcs que V.
Ex~ apreserltll, nesta Casa, ao final do seu dís.curso,_alw
guns dados que nós temos aqui em mtios, também, que
servem de manchete a outros jornuis. LeiO, aqu_i, no JOT-

nal do Brasil, de {QUe abril: "DI.)ençus matam por ano
milhões de Nordestinos". Os Nordeslinos eslào mal de
saúde. Quatro milhões têm esquistossomosC: Tfês -milhões têm doenças de Chagas. Surg_em 17 mii tuberculosos por ano. E de cada grupo de mil crianças nascidas vivas, 200 morrem antes de- um ano". Mais dadoS iqUT,
nobre Senador, para enfatizar porque esses dados já fornm inseridos em discurso que tive a oportunidade de fazer, mas por serem da mais grave imporf~ncia e di-inaior
seriedade para o nossõ- País, não custa repeti-los,
inserindo-os no discurso de V. Ex• Aqui, Dom José Rodrigues de Souza diSse que morrem duas crianças, por
dia, de fome em sua diocese. E o Cardeal Dom Aloísio
Lorscheider afirma que estima em três e meio milhõéS·o
número de nordestinos mortos entre 1979 e 1984. Cifra
que, segundo o próprio cardeal, ultrapaSsa em 50% o -OUmero de judeus assassinados pelos nazistas na última
guerra mundial. Ainda mais, nobre Senador: eu também
gostaria de lembrar e inserir, no seu discurso, referência
que cu também já fiz~·aqui, aos dS.dos apreSentad(iS pelo
Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, o Brigadeiro Waldir Vasconcelos, referindo-se· aOs jovens que·-se
apresentam para o serviço militiir, mostrando que,- de l
milhão e 400 mil jovens apresentados., 700 submeterurrl~
se a exames médicos, e apenas metade foi considerada
apta; a outra melada.. cerca de 50%, com inaptidão pa-ra
o serviço militar, caus:ida por defiCiências físic8.s, defi-ciência mental, marcada por falta de acuidade, diminuição na acuidade Visual, c:irências ae· ordem geral e,
principalmente, deficíénda na formação esquelética, -re-lacionada com a Coluna vertebral e com os membrOs inferiores, caracterizando-se, assim, uma geração, já não
em formação, mas já uma geração de sub-raça, proveniente das populações subnutridas das regiões do Nordeste e do Norte, e outras periferias, mesmo -daS grandes
cidades. Muito obrigado a V. Ex•
O SR. PEDRO SIMON- Repare que V. Ex.• lê uma
publicação do dia l~' de abril, exatamente no Vigésimo
Aniversário do Movimento de 1964.
Não é por nada, realmente, Sr. Presidente, que o Presidente da República, no seu pronunciamento do dia 31 de
março, não ~eu uma palavra de esperança, de fê, de encorajamento~- VigésimO Aniversário dÕ Movímento de
1964, e S. Ex• não disse urna linha sobre o lado bom- e
até aí vou ser sincero, Sr. Presidente- e talvez tenha
sido importante de sua parte, não tendO o que dizer,
sobre o assunto,_ não dizer nada. Embora, lamentavelmente, a única que tenha feito foi ir em cima de_um País
que, de Norte a Sul, clama por eleição direta,_e dizer que
não vai dar.
Ora, Sr. Presidente, esses 20 anos do Movimento de

1964, realmente, aí estão. Nós estamos à espera dos programas de televisão, pagos pelo Governo. Lembro-me,
Sr. Presidente, que até há poucos anos, na semana que
antecedia ao aniversário da Revolução, era cada dia um
Ministro na televisão, cada dia um Ministro falando
sobre os éxitos da Redentora. Hoje, vai o Presidente e
não diz uma palavra, a não ser noticiil.r"que não- teremos
eleições diretas.
~
Depois desses 20 anos, Sr. Presidente, parece-me que
não há dúvida alguma de que a responsabilidade d_este
Congresso é multo grande, Não sei, honesta e sinceramente, não sei, mas as pesquisas estãO a diier, pesquisas

1BOPE. pt:lo fn~titUtO Ga!lup, instituições
qu-=: nilo tCm nenhum<t ligUI.;ào com a Opo:.íçào, falam em
IJO':l·,· 92% ou-93% que são favortíveis às eleições diiet;as,
Será, Sr. Presidente, i.JUC o Congresso Nacional vota~á
contra a vont:ldc do povo brasileiro? Scd _que, nesW al~
tura, nesta hora. nesb realidade. vamos votar contra o
povo brasilejro'?
- t. \erJade que o Jornal do Brasil, numa colun;.~ muito
r.::onhcciJu, de um dos maiores jornalistas brasileiros, ele
rcproJuz uma afirmação que lhe teria sido fdta pelo Pre·
siJcnte- do PDS. teriu dito 0 Senador José Safn-ey que
du~1s st1o as piores posições, hoje, neste País: do President.!!_da FUNAI c.: d0 Presidente do PDS. Realmente,
não sei se essa posição é difícil, o que sei, Sr. Pres~dente,
é~quc de um-ludo se c:ncontra a sOCiedade inteira:
E repare, Sr. Presidente, que n_ào são apenas os traba·
thidores. oS homens dC Oposição, os estudantes, as es~
qucrJas, é toda a sociedade brasileira; são as igrejas, o_s
íntetectuais,-os empiesários, stfo os homéns do Pr.ór_r_tO
PDS, Sr. Presidente, que se manifestam pessoalmente favoráveis às eleições diretas.
Àí se_d-ii, ·sr. -Presidente, porque ~a verdade- e isso é
importante-- esse avanço da sociedade brasileira já tem
Un1 Oójefívo alcançado: ninguêm teffi' Coragem de d-izer
que é contra aS eleições dlretas. -Niri"guérií."TOdo mundo 6
favorá\·el às eleições diretas. A nossa disCussão é quanto
à oportunídade.
Nós achamos, Sr. Presidente, que a oportunidade é já,
que. afinal, 20 únos são 20 anos, Sr. Presidente. Será que
ZO anos hão ch!!gãm, são duas décadas; são gerações que
se formaram; sâO- milhões~ de brasileiro-s QUe nasceram e
outros--que lnorreram:- sãO-ffillhões de· brasileirOs que não
tiveram umi oportunidade. Será que nós estamos a exigir pressa-Cernais, é apressar o pa-sSO, Sr. Presidente? t
aPresSar o- paSsó, pedíildO efeiçÕes- &pois de 20 anos?
Deixando claro, Sr. Presidente, que é claro e é lógico que
quando falamos ein eleições diretas nós estamos sabendo
que não sciá" a eleição direta que reSolvefá os problemas
brasileiros. ~ evidente que nãO! E não será am<inhã,
elegendo-se um homem, seja ele de qual partido for, Presid~~tc da República, pelo voto direto, no -~ia seguinte
est;.~rào r-esolvidos os problemas deste País. :t claro que
nãO! O que nós achamos é--que o início do equã.cion<imento da-s soluções dos problemas deste País começam
pela- eleição direta. A eleiÇtio direia é o primeiro passo.
- Na hora em que o povo escolhe alguém que o represente,
riã hora em-que os candidatos vão para pfaç·a -pública,
buscando o apoiamento do povo, para a plataforma que
ap_~esentarão; na hora em que se estabelecer um novo
pacto social, substituindo esse que aí está, entre as entidades de informação, entre os tecnocratas do poder, os
homens do capital externo do Fundo Monetário, por um
pacto social onde participa o conjunto da sociedade brasileira, haverá de se iniciar o_ equacionamento das soM
luções para buscarmos, talve.t, até, com medidas, algumas com remédios dolorosos e difíceis, que terão que ser
aplicadas, para equacionarmos a solução para os nossos
problemas.

a

Ora, Sr. Presidente, se temos que buscar o equacionamento de soluções para os nossos problemas, o Brasil
- pode se dar ao luxo de esperar mais seis anos? Agora
não! Vamos esperar mas seis anos com o Coronel An~
drea.zza, com o Dr. Maluf, ou seja lá com quem for? Vamos fazer com que esses tecnocratas continuem no poder
mais seis ::~nos, para daqui a mais seis ã.nciS, vínte -e seis
anos, um quarto de século, mais de um quarto de século
depois, para então iniciarmos o equacionamento dos
problemas brasileiros?
Mas por que, Sr. Presidente? Por que não fazê-lo agora? Qual a razão de não fazê-lo agora? Nós somos favoráveís às eleições âiretaS para os Prefeitos das capitais,
nós somos favoráveis à eleição direta para Prefeitos de
áreas de segurança e estâncias hidrominerais. Pretendemos votar. Mas, repare! O Governo resolveu dizer que
vai votai a emenda para a de~çào de Prefeitos para as ca-
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pitub, para as áreaS de segurança e das estâncias hidraminerais. Muito bem, Sr. Presidcnte~mas o Governo nãO
accitã votar Pura~~ eleição do Presid_cnte da República!
Ora. Sr. Presidente, quando se elegeu o Deputado Estuduul. yuundo se elegeu o Governador também se sabia
que o Prefeito da capital seria escolhido pelo Governador c votado na Assembléia. EtJ. esse o princ_ípio. _Era
essa u regra do jogo. Quõ.Jl era a regia do jogo? O que estava na Constituiçlio? Compete ao Governador i~dicar a
Assem_bli;;ia; compete à ASsembléia dccidír sobre a escoIIÚl do -Prefeito da capital. E no entanto, o Governo disse
que vai muUõ.Jr a regra do jogo. Isso que os Prefeitos jã
estão empossado.:;, os Govcrnado~es todos já enviaram
às Assembléias, e as Assembléias já os homOlogaram,
ek~ já -estão no ex~rcíc-io e, no entanto, vem o-Governo e
diz: nós vamos mudar a regra do jogo e vamos eleg_er,
pito voto popular, os fUturos prefeitos. Otinio, ótimo,
estamos plenamente de acordo. Pois se o Governo _fai ísSõ;-alterando as regras do jogo, Já onde as regras já fo~
ram cumpridãs o jogo já terminou, ele vai anular e marcar outro jogo e ~omeça tudo de_ novo. Nós aç:hamos que
está certo, Sr. Presidente, nós achamos que está certo.
rvr_~s. eor- que, aqui. em qu~ _o jogo _não começou e. que
Vai" ser ~~- ãdiarlte, o Governo vem e diz: não, aqui nãO
pô-dê?-Ofa,
PreSldcnte, sob (rue lógiC-a, sob qUe i.ugu~
mento? Há coisas que são mais importantes do que o
fatO em si.
Eu poderia entrar longamente na discussão em cima
do Colégio Eleitoral. Poderia vir com o argumento do
absurdo, que é o argumento de o Estadg de São_ Paulo,
com vi_pte_ e_ tantos milhões de _habitantes, ter o mesmo
número de deputados estaduais do Colégio do que os ~
tados menOfCs. Perdõe-me o colega, como o Piauí, do
nobre Senador Alberto Silva. Não há lógica nissO, Sr.
Presidente. Todo mundo sabe que é uma conta de chegada. O Governo tinha. muito pouca convicção de ganhar
nos grandes Es~ados e sabia que com o seu poder ele podia executá-lo com muito mais força nos pequenos Estados.

·sr.

O recém-criado Estado de Rondônia, Sr. Presidente;
eu não sei muito bem, mas, parece-me são duzentos mil
ou tre.?:cntos mil el~itores, manda para o Colégio Eleitoral seis eleitores, iguais ao Colégio Eleitoral das Minas
Gerais, do meu amigo Itamar Franco, que manda os
mesmos seis Deputados Estaduais. Ora, Sr. Presidente,
isso é conta de chegar, todo mundo sabe que isso ê conta
de chegar.
.;r<.
Antigamente ~izia-se que esses Deputa.Bos Estaduais
particiPavam do- Colégio Eleitoral, eleitos pela Assembléia Legislativa; os Deputados Estaduais foram eleitos pelo povo, então os Deputados Estaduais vinham
para o Colégio Eleitoral escolhidos pela Assembléia que
representa v::~ o povo. Agora não, Sr. Presidente, agora é
o partido majoritário. O PDS ganhou as eleições no Rio
Grande do Sul, mas se prevalecesse a regra anterior, poderia vir d~ PDS, não sei, mas pela lógica, se daria-à Assembléia do Rio Grande do Sul o direito de escolher. E
pela regra e pela lógica, viriam para o Colégio Eleitoral
os representantes da Oposição, porque o PMDB e PDT
têm trinta e seis Deputados, o PDS tem vinte e três, pois
os- vinte e três mandam para cá seis Deputados Estaduais, escolhidOs Pelo Diretório do PDS. Mas, desde
quando o Diretório do PDS representa o povo do Rio
Grande do Sul, Sr. Presidente? Desde quando? Poderá se
dizer, e o mesmo acontece em São Paulo, onde o PMDB
mandará os seis, o mesmo acontece no Rio de_Janciro
onde a Oposição mandará os seis. Não tem problema,
Sr. Presidente, o que nós defendemos é que as Assembleias é que deveriam eleger, como era antigamente, as AsM
sembléiols elegiam. Mas, o Go_vern_o jogou na divisão das
oposições, que não foi tão grande quanto eles imagina~
vam. A nível de Governo estadual, perdemos no Rio
Grande do Sul, é verdade, mas a nível de outros Estados
ela não exerceu esse efeito, porque o úníco Estado onde
o PDS perdeu eleitoralmente e ganhou corno partido
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majoritário foi no Rio Grande do Sul. Em nome de
quem esses caras estão aqui, Sr. Presidente? Pode o Diretório do PDS ou o Diretório do PMDB de São Paulo, ou
o Dirctório não sei de quem em outro Estado, escolher
os delegados que, em nome daquele Estado, irão para o
Colégio Eleitoral? O argumento de qUe ele e_r~ Assemble"ia ainda é um argumento respeitado. Afinal, Assembléia,
representa o Estado, a Assembléia elegerá os representantes cm nome do Estado. Mas, o Diretório Regional
de um partido,_PDS, PDT, PMDB, PT,esseé_quevaiescolher, Sr. Presidente'! Em nome de quem? Pois é issõ
que acontece, Sr. Presidente. São coisas absurdas.

O Sr..José Fragelli- Pennite V._Ex• um ap.:rte?

O SR. PEDRO SIMON -

Pois não.

O Sr. José Fragelli- Só para não fugir à oportUnidade. Essa falsificação da verdade eleiloral, como V. Ex~
está expondo muito bem, pode levar atê a um impasse,
que é o que estâ acontecendo no meu Estado.
O SR. PEDRO SIMON -

Empataram'l_

O Sr. José Fragelli- Empataram. Vamos ver como é.
Essa lei é tão perfeita que, pela primeira vez na hiSfória

política do País, nós vamos chegar a um impasse para a
indicação de alguns dos_eleitore_s_no Colégio Eleitoral do
Senhor Presidente da Rcpúbli_C!J.. Vé se V. _Ex,_pode resol-

ver o caso aqui para nós agora.

O SR. PEDRO SIMON - Eu já posso lhe dar a reS- _
posta do que eles vão fazer. cr que vale rhais·nc;-e-rnpate,
o partido que tiVer maior legenda na eleição para Deputado, o partido que empatou ...

O Sr. José Frgelli- Esse foi o PMDB em Mato Gros~
so do Sul. Essa tese eles n~o vão aceitar.

O SR. PEDRO SIMON - Essa não dá? O Partído
que empatando para Deput<Jdo deu o Governador?
O Sr. José Fragelli - Também não aceitam, porque
nós ganhamos a e!eiç_ão de Governador.

diz que se deve eleger alguém pa·ra fazer o perfodo de
transição-. Por exemplo, Sr. Presidente, o Governador do
meu Estado, S. Ex~, o Governador Jair Soares enviou
um telex ao Chefe da Casa Civil propondo um mandatotampão de dois anos: eleições dirctas em 1986, para o
período de -transição.- Mas por que, Sr. Presidente, a
tranSiÇão não pode ser -feita neste ano dO Governo Figueiredo? Por que não? Se__tem_~leição dÍreta, Que se faça
a trunsição nesse seu Governo, que ao_invés_ de ser um
fim de Governo, o mais doloroso, o mais dramático, o
mais infeliz que não se pOde desejar para um inimigo da
Pátria que mais se odeia: uma inflação jú está em 230%,
vai a quanto, Sr. Presidente? Uma dívida externa que já
e-st:.í a 112, vai a quanto, Sr. Presidente? Os escândalos
que cst:Jo aí se multiplicando, qual será o novo, Sr. Presidcnie':'-Em meio a isso tudo, o que reStará a esse homem
senão essa possibilidade de que de, em atendendo o ape·
lo de toda a Nação permita que o Congresso vote pelas
eleições diretas e faça, no seu Governo, á transiÇão, Sr.
Presidente.
Acho que esSa é a grailde saída pacífica para esta
Nação. A Oposição poderá até ser derrotada. Podere~
mos perder até essa parada, não sei, acredito que não, Sr.
PrCsidente, mas a verdade é que sinto no ar, nas ruas, nos
caminhos e nas estradas de todo o Brasil que há uma expectativa imensa na aprovação dessa emenda.
Não sei, Sr. Presidente, se essa emenda não fo-r aprovada, S!!_nós quisermos empurrar goela abaixo do povo
brasileiro mais um mand3.to Irreal de alguém, à revelia
da vontade da Nação, não sei quais os caminhos que a
-~·iaGão percorrerá. E o que de mais ôOíof-os-o existe, Sr.
Presidente, é -que se fula por aí afora que o Congresso
não vot<Jrú, porque ainda que possa passar na Câmara, o
Senado não aprovará.
Tenho respondido, Sr.Presidente, com a maior tranqUilidade, que duvido que se for aprovado na Câmara, o
Senado, que representa a vontade dos Estudos, haverá de
arcar com a responsDbilidade de voJar contra toda a
Nação brasileira._Muíto -o~rigado. -(Muito bem!)

O Sr. Octávio Cardoso- Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PEDRO SIMON - t: bom a gente esperar,
não tenho a mínima idéia que eles: vão inventar,
Mas, Sr. Presidente, tenho dado. (Soa a__ campainha)

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra aQJtobre Senador_: O_çtávio Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Coml!nico a
V. Ex• que dispõe de três minutos para concluir o seu
discurso.

Presidente, pediria que VL Ex~ concedess_e_a palavra, em
nome da Liderança, ao nobre Senador Benedito Ferreira, já que S. Ex' teve o aparte cassado e em conseqUência
disso, não pude pela Liderança, apartear o nobre orador
Pedro Simon,_embora me tivesse concedido o aparte.
Mas, -por força do Regimento e advertido por V. Ex•,
não pude usá-lo.
Então se V. Ex~ _conceder _a palavra ao nobre Senador
BCnedito Fefielra, S. Ex~ f<ilará pela Liderança.

O SR. PEDRO SIMON- ... pois não, Sr. Presidente.
O nobre Senador Mário Maia, do Acre, apresenta
aqui c já apresentou ao Senado, um dado que me p::nece
importante, Sr. Presidente. O PMDB, sozinho, fcz·deze·
nove milhões e cínqüenta e nove mi1 votós.-Quarenta e
quatro por cento do eleitorado; o PDS fez dezessete milhões novecento·s e scssent!l o; seis mil. Qua_re_nta e um por
cento do eleitorado. Só o PMDB fez muito mais de um_
milhão devotos do que o PDS. As Oposições todas so·
madas, Sr. Presidente, fizeram vinte e cinco milhõ~s de
votos contra dezoito milhões de votos. Isso não é iiilportantc, Sr. Presidente? Pode·se dizer que São essas as re-gras aqui. Regras são regras; Sr. Presidente.. Será que as
regras estão acima da vontade do povo brasileii-OfE:stão,
acima da vontade do povo brasileiro, Sr. Presidente? A
Oposição pede uma coisa muito simples, permitir ao
povo o direito de votar.
Falam que é preciso um período de transição e que o
período de transição é inuito lniPortante. Eu acho que é
muito importante. A única pergunta que eu faço é a·seguinte: Por que se perdeu tanta confiança nesse General
Figueiredo, pelo qual eu não tenho a menor simpatia, ao
contrário, faço as maiores restrições? Mas, eu acho que é
uma ofensa gravíssima que se faz ao General Figueiredo,
quando falta um ano para ele completar o mandato, e se

O SR:. OCTÁVIO CARD~OSO (PDS- RS.)- Sr.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Por outorga
da Liderança do PDS, concedo a palavra, como Líder,
ao nObre Senador Benedito Ferreira. S. Ex• dispõe de 20
mi nulos, convocada que está, daqui a 20 minutos, uma
sessão extraordinária também do Senado.
O SR. BENEDlTO FERREIRA (Pns- GO. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orudor.) -_Sr. Presidente, Srs. Sen<Jdores:
Acabamos de ouvir a_ prédica oposicionista invocando, como se novidãde foSse no Brasil, problemas socíaís,
no final do discurso do nobre orador oposicloní.c;ta, dentro daquela !inh<t de intrigas que tem sido uma constante
em todas as vezes que s_e vai disputai- uma eleição pre.c;i~
dencial. Bastaria-nós, que não temos a memória tão fraca e a Casa, por cirto esd-bem lembrada- que_lembrássemos que primei-ro disputou-se com o ilustre Presidente
do PMDB, as eleições indiretas; posteriormente, frustrados, partiram para a intrig-a, para a tentativa de dividir
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as furças revolucionárias representadas __ pela antiga
ARENA, e foram aos quartéis, foram buscar um general
q_uatro estrelas. o ilustre General Euler Sentes, para ser o
candiduto da Oposição, pum aquele processo que era
ilegítimo se disputado pela ARENA, mas que não seria
ilegítimo disputudo pelo MDB, desde que fosse com um
humcm bu:)cado dentro das hoste:_s _revolucionárias. Deixafaffi OS miliÚres, a partir daquele installte, de serem
objeto do ódio e do ranço da Oposição, deixaram de ser
responsáveis por todos os problemas que afligiam o Brasil, os sccula.res problemas que herdamos dos muitos governos defendidos pelos hoje oposicionistas. Deixou-se
de falar no analfabetismo, deixou~se de lembrar que neste..País havia 6 mil quilómetros de estradas asfaltadas e,
vinte anos depois, tinha mais de 80 mil. Não se falou
mais que este País parava por falta de energia elétrica,
porque existiam só 4 milhões de quilowatts instaladosnão importa que hoje tenha quase 40 milhões e outros
tilntOs em fase de implantação.
Fala~se em d_esemprego, principalmente <Jgora, para
emocionar~ industria·sC a angústia populár 'pClo desemprego, mas ninguém fala nos 28 milhões de empregos no·
vos que for<Jm criados no Brasil na área urba-na e, maís
do que isso, adaptar a mão-de-obra condenada ao analfabetismo pela Oposição de hoje quando Governo, "ela
teve que ser adaptada e treinada na área urbana, pois
Para cá_ ela veio, porque lá não tinhu assistência social.
Fala-se cm dificuldades, fala-se -cfii___(nCilre.:; de ni_õrialidadeS, mas- não se faz um cotejo- cOm o Brasil -herdado
pela Revolução de 64 - não lhes co_nyém_.
F-ala~se llo descontentamento estudantil, mas não se
coteju os 30 milhões de matriculados de hoje com ·os 8
milhões daquela época. Fala-se, clama-se pela assistência
social, para emocionar o povo com a panacéia das
eleições di retas, com a varinha de condão que resolveria
todos os- problemas que ainda nos restam resolver neste
País, mas não quer se fazer um cotejo com o que éramos
e o que somos; não se fala nos 100 milhões de beneficiários da -~revidência e Assistência Social de hoje, deficiente sim,_mcrecendo rePaf.Os Sim, mas atendendo JOO
milhões de patrícios nossos.
Fala·se em reforma agrária, fala~se cm resolver o
problema rural, mas n1'ío se fula na Previdência Social
Rural instalada, que deu dignidade aos homens de mãos
calosas, que hoje não pedem esmolas, porque hoje ele$
têm aposentadoria. Mas acena-se com o milagre, com o
milagre das eleições di retas, como capaz de resolver todos esses problemas.
Lerilbr:.tm-se os mais velhos nesta casa , quando a
.campanha divorcista empolgou tanto este País, que até
as crianças engajaram-se na campanha. Os meioS-de comunicação, por ser o segmento da sociedade mais visita·
do pela desavença familiar, mobilizou-se como um todo,
a exemplo do que mobilizaram-se agora em favor das
eleições diretas. Já é cOmum ver-se nos_ comitês de im·
prensa do Senado e da Câmara, todo mundo com a ca·
miscta "pr6 -di retas" -já foi divulgado pelos jornaíS.
E até mesmo a própr!a Igreja, Sr. Presidente,
aCova"idou-se, pelos seus mais representativos figurantes.
C<1rdeais, àquela época, ou se omitiram pelo silêncio, ou
óstensivamen-tC disseram que o divórcio era menos importante que os demais problemas sociais; tal o acovardamento. Foi como que aquele furor que iria re.c;olver as
centenas de milhares de problemas alardeados pelos divorcistas, centenas de milhares de casais .<~.ngustiados
que-rerri resolver sua situação de fato, e o povo brasileiro_,__ generosamente, foi-se engajando.
O Que ocorreu Sr. Presidente? Desgraçadamente esse
câncer da permissividade foi adotado entre nós. Resolveu quantos problemas, Sr. Presidente? Aí estão as estatísticas. Não houve centenas de milhares de casos a se-rcni_ fCsolvidus porque não há ainda no Brasil, até hoje,
SL ~rCsídente, em que pesem tantos anos, sequer 50 mil
divórcios registrados nas estatísticas._ Mas centenas de
mílh_ures_ aqUi em Brasflia, lembram os mais antigos, até
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uma central de divórcio foi organizada aqui às pressasadvogados, bacharéis de.<:empregados, por certo, montaram às pressas um supermecados do divórcio, e parece
que até por um castigo divino. A verdade é que aquele
anseio da nacionalidade, tão bem industriado pelos interessados na permissividade entre nós, realmente não era
um anseio nacional, como provam os fatos. Eu disse que
faltava sinceridade no discurso oposicionista. E, sinceridade porque, verberando as eleições indiretas, sempre as

disPutaram como

ressaltado~

Mas, mais do qtte sinceri-

dade falta a coerência no discurso opoSiciO-riisía, Sr. Presidente, porque, na realidade, o PDS não fez triaToiiil s6
na Câmara dos Deputados, porque o PMDB preferiu sCr
uma frente de dupla e de tripla militância em alguns ca- sos. Não há como negar porque hoje não tem mais o ÃI5 e todos os fiéis do _credo_totalitário já realmente não escondem, até ostensivamente manifestam a sua condição
de dupla e milítância dentro das OposiçÕes. E as Oposições só têm maioria, Sr. Presidinte; de_7 Deputados na
Câmara, em decorrência da dupla militância. Não é o
PMDB que tem maioria na Câmara dos Deputados, são
as Oposições,_somadas todos os Partid_o.s, e com a dupla
militância são 6, com -a marginalidade inteirando a sua
frente ampla.

vo, estão prometendo milagres e soluções, realmente, m"i~
raculosas.
Mas, em realidade, Sr. Presidente, ser engenheiro de
obra feita é muito fácil, ser critico p-eJa crítica é muito cómodo. Invocou-st?" aqui até, para embasar as justificativas da OpOSição. esse crime, que é tão "comum em todas
as latítudes da Terra, de casais que querem criar:- uma
cria'nÇa e usam, muitas veZes, de meios aéticos, e até ilegais- para adotá-la_.
-Não sei se todas essas pessoas que se dizem preocupada:; COnl o problema criam crianças abandonadas. Creio,
Sr. Presidente, que, n1Uitos de nós que atê "criam cachorro em casa- não que o cachorro não mere_ça ser 1.!-m animal de estimação, ffias mu~_tos que- Criãm ani~ais, como
gatos c outros animais, se cada -um pegasse crianças para
criar, -se falássemOS menos e buscássemos Solução Para
os problemas, creio que esse tipo_ de vexame nacional,
ocorresse com menor freqüência no Brasil.
Mas até esse aspecto, Sr. Presidente, foi invocado aqui
hO]C-~ pai=U emocionar, para colocar a_ NaÇão em brios,
porque u- eleição di reta vai resolver todos esses problemas. Com a eleição di reta, Sr: Presidente, porque não há
perspectiva de g~nh<!r a eleição indireta. Não há perspectiva senão através da intríga, Se vierem a disputar, vão
disputar com quem? Com um homem do PPS? Por certo, com qualquer homem do PDS que se disponha a desempenhar o triste papel de divisor das nossas hostes,
porque parece que as OpoSições querem o poder de qualquer forma.
·

Ora, Sr. Presidente, ilegítimo, por que, o Colégio Eleitoral? IlegítimO-Seria o·exercício do mandato do Senador
porque ele já está com 7 aiios de mandato; o seu mandato tem 8 anos e está no final. Ilegítimo o ColégiO Eleitoral porque votado e ganho pelo PDS há 2 anos atrás.
Fariam as Oposições, em praça pública, o comromisso
Propugna-se pela prorrogação de mandato. Não funde honra de não disputar as eleições indiretas? Nós sabecionou a intriga da prorrogação, a intriga do mandatomos que isso nãci será feito. E nem vamos cobrar-lhes
tampão, não vão buscar agora, por certõ; um general de
que se faça esse tipo de compromisso, porque legítima
quatro estrelas para ser o candidato das OposiçõeS, mas
como ela age, afinal de contas, até através da tentativa de
estão cortejando correligionários nossos, efoSiando comnos dividir para reinar. Eu não tenho a menor dúvida
panheiros nossos para que se tornem insubmissos ao reque nós vamos ter uma disputa no Colégio Eleitoral, e
sultado da nossa conveção e esse é. um procedimento sin~até, para certa vaidade nossa, o último instante, eú tenhO
cero, Sr. Presidente, isso não é insinceridade; esse é Uni
-certeza,
as OpoSições vão tentar disputãr com um hàprocesso, por certo, sincero no entendimento de muitos,
mem do PDS como a querer atestar que os homens de
não o é no meu.
Fala-se em eleição direta, quet-se· eleição direfa~tlãO__ _ bem estão de cá. Não aceito essa colocação. ~xistem,
graça-s a Deus, muitos homens de bem da melhor qualificomparecem ao- plenário da Câmara dos Deputados
cação nas Oposições, mas não se prestarão eles ao objetipara votar a emenda Armando Pinheiro. Fala-se em arvo final, que é a conquísta do poder pelo poder, de qualrocho salarial, fala-se em carga tributária, mas o PMDB
quer maneira. Daí por que não vão disp-utar, oferecendo
não arredou um milímetro desta Casa na hora de votar o
a exemplo que ocorre nas eleições diretas. Sabem os políaumento do ICM. Não fosse a bravura moral do ilustre
ticos mais experimentados desta Casa, nunca Partido alSenador Itamar Franco, teríamos ficado escoteiros -aqui,gum neste País, buscou o melhor dentro das suas hostes,
este modesto orador e o Senador Murilo Badaró, para
mas sempre buscaram os Partidos, inclusive na miriha
verberar, para procrastinar, para tentar convencer os
velha e saudosa UDN, de gloriosa memória. Nós nunca
nossos pares das desnecessidades desse aumento vertigi~
buscamos, na cúpula partidária, o melhor dos candidanoso na carga tributária.
tos, mas sim aquele que reunia melhores condições para
Mas, no entanto, fala-se, aqui, todo dia, contra a car~
ganhar
a eleição. Essa verdade, que por amar à verdade,
ga tributáiia, e de uni modo particular e, especialmente
respeito próprio- precisava-se dizer em praça pública.
com muita ênfase, indexando a figura ilustrativa do leão,
porque simboliza a carga tributárra- 'federal, mas do
monstrengo da carga estadual ninguém fala.
Ora, Sr. Presidente, o meu Estado arrecadou 7 bilhões
de cruzeiros, em março do ano passado e este mês de fevereiro já está nas primeiras páginas dos jornais, tal o aumento da carga tributária~- tal a fú-i:i3.-do Governo peemedebista instalado no meu Estado, -foram arrecadados 28
bilhões de cruzeiros de ICM, no Estado de Goiás.
Sr. Presidente, é verdade que Goiás tem crescido por
abrigar filhos de estrangeiros, porque em Goiás não temos preconceitos, graças a Deus. São filhos de estrarigeiros nascidos em todos os recantos desse Brasil ou até em
outros países e Goiás tein st.iperi:!dO~-i--ealffiellte, a C-físé
económica qUe asSõla, visita e freqUenta muitas das nossas unidades da Federação.
Mas os índices de crescimento de Goiás, agregados neles a erosão da inflaÇão; nãO indica"riam Goiás-, não fosSe- a fúria tributáriã e os -aumeniõs éõliiíriúados das allquotas e atê mesmo um excesso de exação, daqueles que,
através dos seus arautos, em praça pública, estão preocupados com o custo de vida, estão preocupados com o po~

O SR, PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- O tempo
de V. Ex~ está esgotado.

O SR. BENEDITO FERREIRA - Vou concluir, Sr.
Presidente.
O Sr. FábiQ.~L_ucena- Permite V. Ex~ uin aparte
O SR. BENEDITO FERREIRA- Permita, Sr. Presidente, que antes receba o aparte do Jl<_?br~ Senador Fábio
- Lucena. AntC:S, _p_ç>rém, gostaria de e!lfatizar o seguinte:_
falta de sinceridade no discurso oposicionista em favor
das eleições diretas.
O povo nunca- foi consultado pelas cúpulas partidárias
e jamais será porque, em verdade, quando a UDN
submeteu-se à vontade do povo em, termos de coletividade, aceitou um candidato que estava acima dos Partidos, qUe- foi o ex~Presidente Jãnio da Silva Quadros;
_lembram-se bem V. Ex•s. O homem que não era escolhido pelos vfcios partidários, escolher o que tinha -melhores condições de ganhar, o homem que se impôs, porque
ele era acima dos Partidos. E o resultado os Srs. estão
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bem lembrudos: com sete meses nos deu uma "banana" e
jogOu este _r:~-1s nurõ buraco.
O Sr. Fábio Luceria- P~rmite V. Ex• um aparte?

O SR. BENEDITO FERREIRA - Ouço V. Ei•
O SR. PRESIDENTE- (Marcelo Miranda)- Não há
mais tempo, nobre Senador.
O SR. BEN-EDITO FERREIRA - V. Ex• está sendo
muito rigoi'oso. E.u pediria a V. Ex• que fosse cOmpla~
cente. A libei'aHdade desta Casa tem sido uma constante,
e o nobre Senador Fábio Lucena ficaria frustrado. Eu
peâiri<J. a V_.. EX•que, Ültima"ndo o apaftede S. Ex•, éu encerro.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Nós temos uma sessão marcada às 18:30 horas.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Nobre Senador
Fábio Lucena, o meu discurso seria enriquecido com o
aparte de V. Ex•
Sr. Presidente, eu rogO a V. Ex' que releve c, para concluir, não tenho, Sr. Presidente, por feitio, o propósito de
agredir colegas, até porque tenho a veleidade de possuir
o mínimo de capacidade de produzir argumentos sem
precisar agredir, sem precisar ofender.
Eu gostaria de concluir estas minhas observações, deixando extremado de dúvida se, no decorrer desta sess.ão.
Sr. Presidente, houve algum malentendido e se pudesse
eu ter proferido alguma palavra que significasse ofensa a
algum dos_colegas, sobretudo do nobre Senador Alfredo
Campos, palavras minhas que, por certo, devem ter sido
muito_ graves, porque elas foram objeto até de censura
prévia. Em função da censura do nobre Senador Pedro
Simon, S. Ex~ negou-me um aparte. Reconsiderou, generosamente_, por ser de uma raça a mais nobre, em matéria
de__ sentimentos, S. Ex• reconsiderou, e coloca-me, pelo
seu gesto de grandeza, novamente no rol dos seus admi~
radares que já, apesar de admirar S. Ex•, mais uma vez
eu verifico !lele essa virtude que é tão comum na tenda
do povo generoso, do povo árabe.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
O Sr. Itamar Franco- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Tem a
palavra V. Ex•, pela ordem.
O Sr. Itamar Franco- Eu pediria a V. Ex• que consultasse o PlenáriÕ, e prorrogasse a sessão pelo menos
por 5 minutos, porque eu gostaria, Sr. Presidente, ainda
que rapidamente- se não for possível a prorrogação da
sessão, q~e eu acredito ser difícil, porque já vejo que a
sua Assessoria não val permitir- de apenas registrãr ...
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- De acordo com o art. 203, § 2'i', se houver orador na tribuna, o
Pr~idente inter~orriper? Para consulta aq_ Plenário sob_re
a prorrogação.
O Sr. Itamar Franco- Eu não passarei de 3 minutos,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- A Presidência consulta o Plenário sobre a prorrogação solicitada de 10 minutos. (Pausa.)
Aprovada.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco,
pela ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela or·
dem. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Estou recebendo mensagens de professores e autoridades do meu Estado, solicitando um pronunciamento
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sobre o movimento pacífico e ordeiro- hã que assinalar
- das mestras mineiras, na sua luta por melhores condições salariais.
Chegaram pedidos, por exemplo, de professoras e de
autoridades do Municfpio de Cabo Verde, como o Prefeito Telmo Souza Andrade, além de dezenas de telefonemas de várias outras partes de Minas, reivíndicando
apoio e solidariedade.
Segundo a liderança do professorado e a União dos
Trabalhadores de Ensi.no, a greve estâ se ampliando por
todo 6 Estado e objetiva, especfficamente, reivindicar
junto ao governo mineiro reajuste salarial juSt_o, que
atenda às necessidades da classe.
Argumentam que ..existem cem mil servidores ganhando menos que o salário mínimo, círiqüenta: e sete-·
mil professores sem contrato previsto em lei".
A situação é aflitiva, não resta a menor dúvida.
O movimento, que é por tempo indeterminado, segundo os seus líderes, só será suspenso quãndo "Q governo
decidir nos ouvir e respeitar como prOfissionais responsáveis pela educa_ção dos jovens mineiros".
A ·união dos Trabalhadores de Ensino aguarda que o
Governo divulgue o índice e concorde com is proposições do órgão, "ao invés de fazer ameaças", alegando
que a paralisação está sendo feita com tranqüitidade e
por pessoas responsáveis, os educadores.
A este clamor, Sr. Presidente, que me chega de Minas
e que aqui, nesta tarde;· faço o reS;istro- vindo das nosw
sas queridas mestras, a quem em pregações na última
campanha eleitoral, prometemos justiça e atendimento
de suas legítimas reiviitdicações não há como ficã.r in-diferentes ou omissos neste momento.
Sr. Presidente, nós nunca ficamos indiferentes quando
os governadores não eram do nosso Partido, razão pela

qual faço este pronunciamento nesta tarde e, encerrando, dizendo o seguinte;
Fazemos, pois, um apelo veemente às autoridades estaduais para que continuem dialogando com o nosso
professorado, ouçam as suas solicitações e procurem
uma solução satisfatória para o seu pedido, concedendo
melhores níveis de vencimentos.
Espero e convencido permaneço de que o Governador
Tancredo Neves será sensível ã esses reclamos; EsperaSe, sem dúvida, de sua autoridade maior, uma ação efetiva e rápida para esta classe tão sofrida. (Muito bem!)
Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Votação, em turno único, d_o Projeto de Resolução n\>
2, de 1984, de autoria da Comissão Diretora, que altera o
Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Se_ção de Protocolo Administrativo em Serviço
de Protocolo Administrativo, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n~'s 44 e 45, de 1984, das Comis·
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Finanças, favorável.

o" sR. PílESiDENTE.(Marcelo Mii-anda)".::.... Não há
mais oradores inscritos:
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária das 18 horas e 40 minutos, anteriormente convocada, a seguinte

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
85, de 1982 (apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n~' 452, de 1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás a elevar em Cr$
541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e
seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, tendo
PARECER, sob n" 453,- de 1982, -da COrilissão
-de Constitulçlo e Justiça, pela constitucionalidade e
juridfciaaâe~ co·m vOto venCido do Sena_dor Dirceu Cardoso.

3
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
4, de 1984 (apresentado pela Comissão de Economia
com.õ-cónclusão de seu Parecer nl' 40, de 1984), que autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em
Cri7.030.729.394,4Õ (sete bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro
cruzeiros e quarenta centavos), o montante de sua dívida
consolidada, tendo
PARECER, sob nl' 41, de 1984, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiCídade.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Está encerrada a _s_essão.

-(Levanta-se a sessao às 18 horas e 35 minutos.)

Ata da 28• Sessão em 4 de abril de 1984
2~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA Presidência dos Srs. Jaison Barreto e Almir Pinto
ÀS 18 HORAS E 40 MIN(jTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo ·parente - Claudion-or RorEi-- Galviio Modesto _.:-AiOysio Chaves - Gabriel" Hermes - Hélio Gueiros - Alexandre
Costa- João Castelo -José Sarney- Alberto SilvaHelvídio Nunes - João Lobo - Almir Pinto- José
Uns- Vírgílio TâvOra ~- Cãrlos Aib-erio- M-artins Filho- Humberto Lucena- Marcondes Gadeiha- Milton Cabral- Aderbal Jurema- Marco Maciel- Guilherme Palmeira - João Lúcio - Luiz Cavalcante Albano Franco - Lourival Baptista - PaSsos PôrtoJutahy Magalhães - Lo manto Júnior-- Luiz VianaJosé Ignácío Ferreira- Moacyr Dalla- A~ara[ Peixoto - Nelson Carneiro ~ Itama:r Franc-o .....:... Alfredo
Campos- Amaral Furlan- Fernando Henrique Cai-doso- Severo Gomes~ Benedito Ferreira- Heilrique
Santillo- Gastão Müller- Roberto Campos- JOsé
Fragelli - Marcelo Miranda - Affonso Camârgo Álvaro Dias - Enéas Faria - Jã.ison Bat-iefO - Jorge
Bornhausen- Lenoir Vargas- Carlos Chiarelli- Pedro Simon - OctáVio Cardoso. -·
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- A lista de
presença acusa a comparecimento de 60 Srs. Senadores.
'Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

SOb a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser liçlo pelo Sr.
t<?:tfêCreTãrio. ·

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 36, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea B
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n~" 36/84, que "dispõe sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria das Gratificações de Produtividade
e de Nível Superior".
Sala das Sessões, 4 de abril de 1984.- Aloyslo Chaves
- Humberto Lucena.
O SR.. PRESIDENTE.{Jaison Barreto)- O Requerimento lido será objeto de deliberação do Plenário, após
a: Ord!!m- do Día da presente sessão.
O SR. PS.ESIDENTE (Jaison Barreto)- Na sessão
9rdinária de hoje foi lido o Requerimento n~" 34, de 1984,
de autoiía do Senador Albano Franco, solicitando autorização do Senado para acompanhar o Senhor Presidente da República em sua viagem ao Marrocos e_ à Espanha.
A matéria, já instruída, Com parecer da Comissão de
Relações Exteriores, deixou de ser votada, naquela oportunidade, por falta de quorum.

Passa-se, agora, à votação do requerimento.
Em votação.
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) -Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretârío.
E lida a seguinte
Senado Federal, 4 de abril de 1984
Excelentíssimo Senhor
Senador Moacyr Dalla
DD. Presidente do Senado Federal
Se!J.hor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que
me ausentarei do País a partir de 8-4-84 para, devidamente autorizado peTa Senado, na forma dOs art_s. 36, §
2~', da Constituição, e44 do Regimento Interno, acompanhar o Senhor Presidente da República em sua viagem
ao Marrocos e à Espanha. - Albaoo Franco.
O SR. PRFSIDENTE (Jaison Barreto)- A Presidência fica ciente.
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O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação em turno-Uniéó;~do ProjetO de Resolução n'i' 85, de 1982 (apresentado pela ComissãO de
Economia como conclusão de seu Parecer n"' 452, de
1982), que autoriza o Governo do Estado de Goiás
a elevar cm CrS 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil cruzeiros) o
montante de sua dívida consoHdada, tendo
PARECER, sob- n'il 453, de 1982, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, com voto vencido do Senador
Dirceu Cãrdoso.

gem), de iniciativa do Senhor Presidente da República,- que dispõe sobn: a incorpOração aOs proventos de aposentadoria das gratificações de produtividade e de nível superior (dependendo de pareceres das Comjssões de Serviço Público Civil e de Fínanças).

_ A proposição é de iniciativa· do Poder Executivo, estando acOffiPanhi:!do de EJtposiÇão de Motivos -dei Sr.
Diretor-Girál do Departamento Administrativo do Serviço PúblicO, que afirma:
\
_
"Q_-_art. 10 do Decreto-lei--n~ 1.445, de 1976, instituiuTGfatificação de Produtividade a ser concedida aos:Juncionários incluídos na Categoria Funcional de -Físcal de Tributos Federais do GrupO Tributação, 1\rrecadação e Fiscalização a :que·se'---i-éfere a
LeLnii :5:645, de 1970, como estímulo ao aumento da
prodUtividade, com a expressa determinação -àe Que
c_eS:sa~_scu pagamento, oo caso e aposentaâorla do
funciõnãrio.
Po.s.teriormente, a vantagem foi estendida aos
membms_ do Serviço Jurídico da União (DeCreto-lei
n9 1:109_, de 1979) ~e aos servidores pertencentes às
CategSJrias funcionais de Fiscal de Tiibutos de Açúcar e Álcool e de Fiscal de Contribuições PrevidenciâriaS Oo aludido Grupo Tributação, ArreC.ãaação
e Fis~;:~jzação (Decreto-lei n9 1.710, de 1979) Controlador da Arrecadação Federal do mesmo Grupo
(De_C~Q~lei n9 1.820, de 1980, art. 8~) e de Fiscal do

Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Fábio Lucena, para proferii' parecer da Comissão de Serviço Públi~
co Civ"il.

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para profe-

rir parece-r.) ---Sr. _Presidente, Sri. Senadores;.
D.e iniciativa dO Senhor PresideOte da Repóblica, nos
termas do arL 31 da Constituição, vem a exame desta
Comissão projeto de lei, dispondo sabre a incorporação
aos proventos de aposentadoria das gratificações de produtividade e de nível superior.
Em votação o projeto, em turn-o únícO.
Em Exposição de Motivos, que acompanhava a maOs Srs~ Senadores que o aprovam permaneçam sentatéria, quando do seu envio à Cârilra das Deputados, para
dos. (Pausa.)
início de tramitação, o Senhor DiretorwGeral do bASP
Aprovado
esclarecia ao Senhor Pres!dente da República que ·~o arA matéria vai à Comiss_ão de Redação.
tigo lO do Decreto-lei n~' 1.445, dê 1976, instituíu a Gratificação de PrOdutividade a ser concedida aos funcioO SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) -Item 2:
nários incluídOs ria Categoria- FiulciOnal de' Fiscal de Trib~os. Federais do Grupo tributação, Arrecadação e
Votação, em turrio único: do Projf:to de ·R-eso~-
Fiscalização a que se refere a Lei nt? 5.645, de 1970, como
luçào nl" 2, de 1984, de aütOria da Comissão Diretow
estímulo ao aumento da produtividade, com a expressa
ra, que altera o Regulamento Administrativo~ do_ Se- ~-- -determinação de que cessaria seu pagamento, no caso de
nado Federal, transforma a Seção de Protocolo Adw
aposentadoria do funcionário.
ministrativo em Servíço de ProtocolO- AdmiflistratÍw-2. Posteriormente, a vantagem foi estendida aos
vo, e dâ outras providências, tendo
-membros do Serviço Jurídico da União (Decreto-lei nl"
PARECERES, sob n~"s 44 e 45, de 1984, das Co1.709, de 1979) e aQs servidores pertencentes às Categomissões:
rias Funcionais de Fiscal de Tributos de Açucare Álcool
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalic de Fiscal de Contribuições Previdenciárias do aludido
dade e juridicidade; e
Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização
-de Finanças, favorável.
(Decreto-lei n'i' 1.710, de 1979), Controlador da Arrecadação Federal do mesmo Grupo (Decreto-lei n'i' 1.820, de
Em votação o projeto, em furna único. (Pausa.)
1980, art. 89) e de Fiscal do Trabalho (lei n~> 6.985, de
Os Sts. Senadores que o aprov:lm permanceçam senta1982, art. 39)".
dos. (Pausa.)
Assim é .que a proposição, vasada em três Ô) artigos,
Aprovado.
estabelece que a Gratificação de Produtividade instituída
A matéria vai à Comissão de Redação.
pelo art. 10 do Decreto-lei n9 1.445, de_ 13 de fevereiro de
1976, com as modificações posteriOres, e a Gratificação
O SR. PRESID~NTE (Jaison Barreto)- Item 3:
de Níve.l Superior a que alude o art. 79 do Decreto-lei n~>
1.820, de II de dezembro de 1980, incorporam-se aos
Votação, em turno único, do Projeto de Resoproventos dos funcionários apo:;entados anteriõnTiente à
lução n~ 4, de 1984 (apresentado pela Comíssão de
vigência das normas legais autorizadoras da incorpoEconomia como conclusão de seu Parecer n9 40, de
ração dessas vantagens aos proVe-ntos da inatividade,
1984), que autoriza o GoVerno do Estado-de Sa-nta
fazendo-se a incorporação da Gratificação de ProdutiviCatarina a elevar em Cri 7.03(f.729:394,40 (Sete b-idade na razão da metade do percentual máximo atribuílhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil,
do à CaiigOi-íã funcional em que ocorreu aaposentadOtrezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta
ria; as gratificações de que trata não poderão ser pagas
centavos), o montante de sua dívida consolidada,
CUq}ulativamente
com qualquer parcela incorporada aos
tendo
proventos e cuja percepção ou retribuição seja com ela
PARECER, sob n~' 41, de 1984, da Comisst.o
considerada incompatível; e que o disposto alcança os
-de Constituiçio e Justiça, pela constitucionalifuncionários que, se estivessem CJ'J]_ atj_vidade, seriam bedade e jurid_icidade. ~
- ------ neficíã.dos com a concessão da vantagem, nos termos da
.legislação em vigor.
Em votação o projeto.
Consideran-do que o objetivo maior dõ projeto é elimiOS Srs. Senadores que o aprovam queiram conservarnar tratamento desigual, com o intuito de possibilitar a
se como estão. (Pausa.)
incorporação das gratificações da esPécie aos proventos
Aprovado.
_de aposentadoria verificada anteriormente à sua instiA matéria vai à ComiSsão:âe Redrição.
tuição; e que a iniciativa pqssue amparo coi1stit~JCional;
O SR. PRESID~NTE (Jaison Barreto)- Esgotada a
e, ainda, nada vendo, no âmbito desta Comissão que o
matéria da Ordem do Dia, vai-se passar à apreciaÇão do
possa in_viabilizar, somos pela sua aprovação.
Requerimento n'? 36, de 1984, lido no Expediente, de ur()SR. _PRESID~NTE (Jaison BarretQ)- Conçedo a
gência para o Projeto de Le_i_da Câm8.ra -!1~' 36, de 1984.
palavra ao nObre Senador Octávio CardOso, para profeEm votação o requerfmetltO.
- rir o parecer da Coinissão de Finanças.
Os S"rs. Senadorés quCO aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
O SR. OCTÁVIO CARDOSO (PDS- RS. Para proAprovado.
ferir parecer.) - Sr. Presidente~ SrS. Senadores:
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
Sob exame da Comissão de Finanças o Projeto de Lei
matéria.
que dispõe sobre a incorporação a-os proventos de aposentadoria Qas Gratificações de Prod_utividade e de Nível
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Lei da
Superior.
Câmara nt? 36;-de 1984 (n9 3.004/84, na Cã:sa de ofi.:.

~

Trabiffio (Lei n• 6.985, de 1982. art. 3•).
O-"'féferido art. 10 do Decreto-lei n~' 1.445, de
I976.:Crlõu, ainda, a antiga Gratificação de Ati vidade (atual Gratificação de Nível Superior) a ser concedida aos servidores incluídos em categorias funcionaíS~rle nível superior dos Grupos a que se refere
a Lei m>5~645, de 1970, comO subsídio à profisSiona~
lização_,_ prevendo, no entanto, a cessação de seu pagamento, após a aposentadoria.
co-m a superveniência do Decreto-lei n~> l .709, de
1979~.-eHdiu-se a proibição do pagamento das referidas gr_atificaçõi!s na hipótese de verificar-se a aposentadoria voluntária, com proventos integrais, ficando admitida sua incorporação aos correspondentes proventos.
Não obslante, essa_ inclusão das vantagens aos
proven~os somente se tornou viável em relação às
aposentadorias posteriore.~ à data de vigência do
mencionado Decreto-lei n9 1.709/79.
·O presente Anteprojeto de Lei, que submeto à
elevada consideração de Vossa Excelência, visã a
eliminar esse tratamento desigual, com o intuito de
possibilitar a incorporação das gratificações da espécie_l!OS proventos de aposentadoria verificada anterlór~inte -à sua Iiistítuíçào."

Na Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação do _Plenário, após tramitar pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Finanças.
VfSa o projeto em exame, a assegurar aos aposentados
a incorporação das gratificações de Produtividade e de
Nível Superior aos seus proventos de inatividade.
Trata-se de eliminar desigualmente com relação as
aposentadorias verificadas anteriormente à instituição
de tais gratificações.
Sob o aspecto financeiro que nos cabe analísar, nada
vemos que se possa opor ao projeto.
As razões da medida eStão amplamente demonstradas
na EJtposição de Motivos.
À vista do exposto, concluímos pela aprovação do
projeto,
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto em turno único.
-Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
O Sr. Benedit~ Ferreira- Sr. Presidente, peço a palavra para díscútír.
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O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Para discutir o projeto, concedo a palavra ao nobre Senador BenedítO Ferreira.._
-O SR. BENEDITO FERREIRA (PDS- GO. Para
discuti i. sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente e Srs.
Senadores;
Ainda há pouco, eu falava, nesta Casa, s-obre os horrores da carga trlbutária; falei, antes, sobre os horrores d_a
estatização e eu verifico~ com muitO·p-eSár~que-o Dover:no, em verdade, o Poder Executivo, Que eu tenho obrigação de defender nesta Casa, q-uerendo corrigir, a título
de corrigir uma distOrção,- comete mais uma ini(iUidade

contra o contribuinte brasileiro e com a conivência, com
a cumplicidade ativa da Oposição.
Porque, Sr.. Presidente,_todo mundo neste País, principalmente a chamada classe política, tem de cortejar o
funcionário público, -mesmo que isso signifique cavar a
sepultura de todos nós, para a qual marchamos celeremente. Mas tem de se cortejar o funcionário póblico, tem
de se fazer esse empreguismo desbragado que aí está,
desgraçando com a União, _com os Estados, com os Municípios, e todos calados, porque todo mundo tem culpa,
todos silo coníVentes nessa desgraça nacional que é o empreguismo público.
-

Fala-se em dar aqui uma taxa de produtividade.
Ora, Sr. Presidente, qualquer menos-ICiraâo, do meu
nível, porque pouco letrado sou, sabe que produtividade
significa um ii1crcmento na--prodUção, com os mesmos
fatores pré~existentes.
Ora, Sr. Presidente, isto é dcboche, F<tlar em dar produtividade para o funcioi1ãrío" póblico no Brasil é maís
do que um escárnio, senão vejamos. À época em que fizemos uma Revolução, em 1964, para moralizai' o ser-viço público deste País, tínhamos 243 mil cargos federais. Mas, os corruptos daquela época, talvez com mais
um pouquinho de pudor do que nós, os políticos de hoje,
só tiveram coragem· de preencher 211 mil cargos. Então,
havia 32 -mil cargos federaiS~ que- ningUém ousava, por
respeito ao contribuinte, preenchê--los neste País.
Pois bem, Sr. Presidente, a população naquela época
era de 70 milhões e-900 mil. Em 1980, tínhamos 119 milhões, o que significa um incremento populacional de

60,9%.
O que tínhamos de cargos federais preenchidos em
1960? Tínhamos 211 mil, lembram-se os Srs. Senadores.
Em 1980, já tínhamos mais de 600 mil funcionários
públicos. Onde a produtividade, Sr. Presidente, onde a
produtiVídade, Srs. Senadores? Poi_s enquanto a população cresceu em 60%, o empreguismo neste País, na área
federal, aumentou mais de 300%. E fala-se em dar produtividade!
Sr. Presidente, eSte País tinha- 671 mil funcionários
públicos nos Estados, União e Municípios em 1960; em
1982, o empreguismo, nos Estados, na União Cnos -Mu~
nicípios, registrou 2 milhões, 147 mil funcionários públi~
cos~ O que significa, Sr. Presidente, que cada 25 pessoas
que trabalham neste País tem que sustentar um funcio~
nãrio público.
Mas muito mais E:raVf: do que isso, ST. Presidente, especificamente na áreã dós EstadOs e MunfdpiOS...
-

O Sr. Milton Cabral -

São 50 milhões?

O SR. BENEDITO FERREIRA- Sim, da população
economicamente a:tíVa ocuPada temos 2 milhões e 147
mil funcionários.
Vê-se aí, Sr. Presidente, que realmente os números in~
tranqüilizam. Está aí um economista, o nobre Senador
Milton Cabral, que anda muito preocupado com o
problema, porque realmente é de assustar.
Vejam V. Ex•s. nesta cumplicidade de todos nós, nesse
abismo que todos estamos cavando para o futuro deste
País, precisamos que alguém nos alerte; precisamo-s que
alguém nos chame a atenção.

Sr. Presídente, maiS de uma veijá falei, aqui neste Plenário, sobre isto, e volto novamente nesta tarde, porque
hoje se falou tanto em problemas sociais~ falou-se tanto
n_o vexame nacional da mortalidade infantil, falou~se na
carga tributária, falou-se nos excessos cometidos pelo
"leãO", mas não se falou no _aumento do ICM, que teve o
incondicional dos Senadores do
apoio irrestríto
PMDB, porque s_eus governadores assim o desejaram.
Mostrei o resultado do que ocorreu no meu Estado.
Mas não basta. Não basta, porque a máquina- àdminis~
trativa_ tem de sugar tudo. Neste Senado, _onde se fala
tan_to em prerrogativas para o Congresso Nacional, ninguém ousa regulamentar o capitulo da Constituição que
delimita os_ gastos com as despesas de ~usteio.

e

Niflguém ousa, Sequer, Colocar em tramitação aqui o
projeto de lei complementar Mauro Benevides, que regulamenta a fiscalização financeira: E fala~se em mais prerrogativas para o Congresso Nacional. Está faltando sinceridade, Sr. Presidente, e ai já não é mais da Oposição
não, é em todos nós.
Daí por que, Sr. Presidente, mais uma vez, quero ressaltar a produtividade do_serviço públic-o, quando a população aumentou 60%, e os fatores de produção, no
caso os funcionários, aumentaram mais de 300%. PrecisávamoS~ Sr. Presidente., pelo menOS, usar um sofisma
qualquer do vernáculo. É agredir, falar em dar produtividade ;to servidor público, dizer que nosso servidor- é
~mal remunerado, dizer que eles são os burros de carga
que carregam a administração pública nas costas ... É
verdade que os há. Há aqueles que, realmente, valem
mais .do que_recebem.
Sr. Presidente, sem dúvida alguma, pelos números se
considerássemos a modernização introduzida no serviço
público, tudo aquilo que a tecnologia e a ciê:lcia colocaram a serviço da administração pública, se tomássemos
em consideração aquilo que foi transferido para as tais
autarquias, pura as tais administrações indiretas, se levássemos em consideração aquilo que foi transferido
para :.1 iniciativa privada, como é o caso da arrecadação
de tributos - hoje não há mais Coletorias - agregássemos esses números da administração direta, todo esse inferno que aí está, de empreguismo, na administração indircta, chegaríamos à espantosa cifra, não tenho dúvida,
dos quatro milhões, daqueles que recebem dos cofres
públicos.
Ora, Sr. Presidente, o Brasil funcionava em 1960, pro~
porcio!lalmente a nossa realidade, sem os meios de comunicação, sem as máquinas elétricas, sem os computadores, enfim, sem tudo isso que foi colocadQ à disposição
da administração pública. E os números aqui estão. E
aqui está a mensagem, com o apl3:uso e o silênico de todos nós, para dar produtividade, mas produtividade aos
inativos, porque os_ ativos já vêm recebendo.
- - No"bre Sr. Presidente, com profundo pesar e muita
tristeza vejo que estamos aqui preocupados demais, muitas vezes, para discutir até mesmo _o chamado sexo dos
anjos, e deixannos passar em brancas nuvens absurdos
cqmo esse.
Sr. Presidente está registra~o meu protesto-e minha in-conformidade com nosso comportamento diante de
problemas dessa magnitude.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) -

Continua

em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendp quem peça a palavra encerro a discussão.
Em votação.
O Sr. AJoyslo Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para encaminhar a votação.
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O SR. ALOYSIO CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE Ã REVISÀO DO
ORADOR. SERX PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O Sr. Humberto Lucena- Peço a palavra para encaminhar il votação, Sr. Presidente.
O SR.--PRESIDENTE (Jahion Barreto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, para enca~
minhar a votação.

-o SR.-HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
DISCURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÃ PUBLICADO POSTERIOR·
MENTE.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) - Em vo~
tação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A mutériã Vai à Sanção.-

E o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE LEI DA CÁMARA No 36, DE 1984
(no;~ 3.004/84, na Casa de origem)
De iniciatim do Senhor Presidente da Repúhlica
Dispõe sobre a incorporação aos proventos de aposentadoria das Gratifica!;ões de Produtividade e de
Nível Superior.

O CongreSso Nacional decreta:
Art. li' A Gratificação de Produtividade instituída
pelo art. 10 do Decreto-lei nQ 1.445, de 13 de fevereiro de
1976, com as modificações posteriores, e a Gratificação
de Nível Superior a que alude o art. 7~' do Decreto-lei n~'
1.820, de 11 de dezembro de 1980, incorporam-se aos
proventos dos fundonârios aposentados anteriormente à
vigência das normas legais autorizadoras da incorporação dessas vantagens aos proventos da inatividade.
§ 1o;~ A incorporação da Gratificação de Produtividade far-se--á na razão da metade do percentual mãximo
atribuído <i Categoria Funcion<ll em que ocorreu a apo·
sentadorla.
§ 2~' As gratificações de que trata este artigo não poderão ser pagas cumulativamente com qualquer parcela
incorporada aos proventos e cuja percepção ou retribuição seja com ela considerada incompatível.
§ jl' O disposto neste artigo alcança os funcionários
que, se estivessem em atividade, seriam beneficiados com
a concessão de vantagem, nos termos da legislação em
vigor.
A-rt. 2>;~ Esta Lei entra.em vigor na dta de sua publicação.
Art. 3>;~ Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Sobre a mesa, redações finais de proposições aprovadas na Ordem
do Dia da presente sessão, que, nos termos do parágrafo
único, do art. 355, do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. l~'~Secretãrio.
(Pausa.)
São lidas as seguintes

PARECER No 68, DE 1984
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução
1982.

n~'

85, de

Relator: Senador Claudionor Roriz
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
-Resolução n~' 85, de 1982, que autoriza o Governo doEs·
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a

tado de Goiàs elevar em Cr 541.600.000,00 (quinhentos
e quarenta e um milhões e seiscentos mil cruzeir_os) o

montante de sua dívida consolidada interna.
Sala das ComissõeS, 4 de abril de 1984.- Joio Lobo,
Presidente- Oaudinor Roriz, Relator- Alfredo Cam-:
pos.
ANEXO AO PARECER N• 68, DE 1984
Redaçio final do Projeto de Resoluçio n'? 85, de
1982.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
do art. 42, inciso VI, da Constituição, e eu,/////1//, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

, DE 1984

Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operações de crédito no valor global de CrS
541.600,000,00 (quinhentos e quarenta e um milhões
e seiscentos mil cruzeiros)
O Senado Federal resolve:

Art. II' E: o Governo do Estado de Goiás, nos termos do art. 21' da Resolução n~' 93, de li de outubro de
1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operações de crédito no valor global de CrS 541.600.000,00
(quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil
cruzeiros) junto à Caixa Económica Federal, medianie-a
utilização de recursos do Fundo de Apoio ao DesenVolvimento Social- FAS, destinado à-construção e equiPamento de uma unidade mista de sãude em Miracena do
Norte, bem como c_onstrução, reforma e equipamento de
unidades mistas de saúde, naquele Estado, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

PARECER N• 69, DE 1984
Da Comfssílo de Redaçio
Redaçi.o final do Projeto de Resoluçio nY
1984.

:z, de

Relator: Senador Alfredo Campos.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de
Resolução n9 2, de 1984, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Fediú·al, transforma a Seção de
Protocolo Administrativo ein-,-Serviço de Protocolo Administrativo, e dá õtitraS ~pn.)-VidênciãS.
·
Sala das ComissõeS, 4 de abril de 1984.- João Lobo,
Presidente Alfredo CampoS, Relator--=-·-José LiDs.

Art. 95. --Ao ServiçO de Protocolo Administrativo compete receber, conferir, numerar, classific8r,
anotar e encaminhar as matérias de natureza administrativa; acompanhar a sua tramitação nos vãríos
órgãos da administração do Seiiaâo Federal; man-ter o controle atuaiizado da movimentação dos docume!! tos ~dministrat~v_os; remeter os docume-ntos_
devidamente relacionados após encerrado o seu trâ- mite administrativo, ao órgão cõmpetin-te; expedir a
correspondência administrativa ao Siste"in,a di-Pi'ocessainento de Dados, de acordo com os manuais_de
procedimento pertinentes_ e executar outras tarefas
correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Protocolo Administratívo:
I - Seção de Registro e DiSúibuição;
11- Seção de <:;ontrole e Recuperação de Informação."
Art. 2Y O Regulamento Administrativo do Senado
Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:
..Art. 95-A. À Seção de Registro e Distribuição -comPCte receber, conferir, numerar, classificar, anotar, e encaminhar as matérias de natureza
administrativa, e executar outras tarefas correlatas."
·:Art. 95-B Â Seção de Control_e e Recupe~ação de Informação compete manter o controle
~~ualiza~o da movimentação dos c;focumentos administrativos, _informar- e aComparihar_ a sua- tramitação nos vários Org"ã-Ds da <idffiíriístraçãci do sena. do; remeter os documentos, devidamente relacionados, após encerrado o seu trâmite administrativo ao
- -órgão_ COmpetente; enviar informações ao Sístemi
âe Processãmento de Dados, -de iicordo com os ma~
nuais de procediriiento p-ertinentes; e execUtar outras tarefas correlatas."
Art. 3~" O item.-rr.m.oo do Anexo II do Regulamento Administratívo do Senado Federal passã a vigorar
acrescido das seguintes funções gratificadas ora criadas:

1 Chefe de ServiçO FG-1
I Chefe de Seção FG-2
4 Auxlliar de Controle de Informações FG-3
4 Mecanógrafo-Revisor FG-4
4 Contínuo (Art. 53_6 _do Regulamento)
·Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de
Slia pubÜcação.
PARECER N• 70, DE 1984
Da Coinissio de Redaçio

ANEXO AO PARECER No 69, DE 1984
Redaçio final do Projeto de Resolução IJ9
1984.

:z,

de

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
- - - - - - Presidente nos termos do art. 52,
item 30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO No

, DE 1984

Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, transforma a Seçio de Protocolo Adminis.
tratlvo em Serviço d.e P'rotocolo AdminiStrativo, e dá
outras proYidênclas.

Redação final do Projeto de Resolução n9 4, de
1984.
.
Relator: Senador José Lins
A ComisSão apresenta a·rfidação final do Projeto de
__ Resolução- n9 4, de 1984, que autoriza o Governo doEstado de Santa Catarina a elevar erri Cr$7.030.729.394,40
(sete bilhões, triiita -milhões, se_tecentOs e vinte e nove
mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta
centavos) o montante de sua dívida consolidada.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1984. -Passos Pôrto, Presidente - José Lins, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER N• 70, DE 1984
O Senado Federal resolve:
Art. I Y O item li do parágrafo único do art. 93 e o
art. 95 do Regulamento Administrsativo do Senado Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 93. ~---~ ...... .,.-,.,.-.:o. •••-.-~.-••••••• ~• .-.
II- Serviço de Protocolo Administrativo. -

Redaçào final do Projeto de Resolução nY 4, de
1984.
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RESOLUÇÃO N•

0525

,DE 1984

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a
eleYar em Cr$ 7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta
milhões, setecentos e Yinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centaYos) o montante de sua dívida tonsolidada.
O Senat!O Fêderar r"esolve:
Art. IY t o Governo- do Estado de Santa Catarina
autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido pelo item III do art. 2~" da Resolução n9 62, de
28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n993,
de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de
modo a permitir o registro de uma emissão de 1,305.410
(um m"ilhão, trezentos e cinco mil, quatrocentos e dez)
Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina-:Tipo ReajuStável (ORTC), equivalentes a Cri
7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos
e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros
e quarenta centavos), considerado o valor nominal do
título de Cr$ 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e
cinco cruzeiros e oitenta e quatro centavos), vigente em
setembro/83, destinada ao giro de parte de sua dívida
consolidada interna intralimite mobiliária, Vencível durante o exercício de 1984, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2Y Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)~As redações
finais -lidas vão à publicação .
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr.
19-Secretário.

São lidos e aprovados os seguintes

REQUERIMENTO N• 37, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redilÇão final do Projeto de Resolução nY 85, de
1982, que autOriza _o_ Governo do Estado de Goiás a elevarem Cr$ 541.600.000,00 (q"uinhentos e quarenta e um
milhões e seisCentos mil cruzeiros) o montante de sua
dívida consolidada.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1984. - Almir Pinto.

REQUERIMENTO N• 38, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Resolução nY 2, de
1984, de autoria da ComíSsão Diretora, que altera oRegulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a seção de Protocolo Administrativo em Serviço de
Protocolo Administrativo e dá outras providências.
Sala das SeSsões, 4 -de abril de 1984 . ....:. Almir Pinto;

REQUERIMENTO N• 39, DE 1984
Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa_depublicação, para imediata discussão e votação, da_ redação final do Projeto de Resolução n~" 4, de
1984, que autoriza o Governo do Estado de Santa Cãtarina a elevar em Cr$ 7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta
milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos), o montante
de sua dívida consolidada.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1984. --_Âimir Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Jaíson Barreto)- ;Aprovados
o~ -requerimentos, passa-se à imediata apreciação das re-

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos
__d.o __art. 42, incis-o VI, da Coilstituiçào, e eu - - - •
Presidente, promulgo a seguinte

dações finais, ãilteriOrmente lidas.
Em discussão-a redação final do Projeto de Resolução
nY 85/82,_ (Pausa.)
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Não havendo quem queira
são.

díscuti~la,

encerro a discus-

Em votação_

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.

O projeto vai à Promulgação.

O SR. PRESIDENTE(Jaison Barreto)- Em discussão a redução final do Projeto de Resolução n~'2/84.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pa_usa.)
Aprovada.

o- proji:"to var à

promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto) - Passa-se
agora, a discussão da redução final do Projeto de Res_oiução n• 4/84.
Em discussão a redução finaL (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada. O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson CarneirQ,

O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
Multiplicam-se, em todo o País, as denúncias a respeito da poluição, principalmente de rios, por defensivos
agrícolas, mais recente o caso oco_rrido no São Francisco, entre Petrolina e Joazeiro, cõm enorme mortandade
de peixes.
Informa-se, também, que todos os produtos de origem
animal consumidos nas principais cidades do Paranâ estão contaminados pelo BHC, inseticida organoclorado,
de ação pennanente no organismo, se ingerido pelo homem, atívo no Solo _du_rante quarenta anos.
Precisamos multiplicar. no País, o número de laboratórios para controle dos agrotóxicos, a fim de evitar os
efeitos mortais da poluição.
O Ministério d_a Agricultura, com esse objetivo, destinou, há seis anos, um pavilhão inteiro do Serviço de
IdentificaçãO de Pragas e Doenças, mas esses laboratórios se encontram abando_nados em Pinheiral~ Distrito
de Pirai.
Se .estiveSse funcionando, deSde 1978, esse- departamento do Laboratório Regional de Apoio Vegetal, os
Estados do R'io de Janeiro, Minas Gerais e Espfrito Santo contariam com um-corürole_e_ITçiente dos resíduos de
agrotóxic_os depositados nos vegetais destinados ao consumo da população.
Num concurso realizado em 1981, o Ministério da
Agricultura contratou oito agrónomos para o SIDE, que
tem cinco pavilhões esperando funciona-mento. Grande
parte da aparelhagem está jogada no chão, num dos pavilhões, misturada com resíduos de agrotóxicos.
Enquanto isso, o agrónomo Milton Moràes e Silva iriforma que as instalações destinadas à .mu_lliplicação de
insetos, fungos e outros microórganismos, pàrá utilização no controle_ biológico de pragas e doenças, são inadequadas e desaparelhadas.
Acentuam os técnicos concursados:
"Estamos impãcientes, quere-ndo "trabalhar de
verdade. Há muito temos aguardado condições e
instruções para cumprir nossas tarefas.
Não queremos que o Serviço seja movido apenas
por denúncias ou campanhas de imprensa."

Esperamos que_ o Ministro da Agricultura se entenda
com a Secretaria do Meio Ambiente, a fim de dinamizar
o funcionamento daquele lab_oratório, de incontestável
utilidade, infelizmente paralisado pela incúria dos maus
administradores.
Era o_ quC? tínhamos a diz~. Sr. Presidente. (Muito
bem!)
_O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a
pala v r~ a~: nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quiseram os fados da História qtie, mais uma vez, fosse o Estado do Paraná o cenãiio de um evento de grande
relevância histórica. Já em 1930, evidenciando-se vitorioso o movimento revolucionário, instalou-se, em nosso
Estado, o primeiro governo provisório que inauguraria o
ciclo histórico em que se deu o impulso mais fOrte à modernização e ao desenvolvimento recen.te de nosso País.
CinqUenta e quatro anos depois, foi também no Paraná
que a·voz do povo brasileiro mais uma vez se fez ouvida,
inaugurando a sucessão de manifestações públicas pelo
restabelecimento das eleições diretas pafa a Presidência
da República e dando início ao processo decisivo de efeüVa-1-estauf.aC;ão d8-bein-ocracia e do Estad()de Direito,
legítimo e representatiVo, que construirá o futuio grandioso de nosso Brasil.
E será, também, com os olhos postos na História que
entenderemos, de pleno, o significado profundo desta
memorável campanha pelas Eleições Diretas-Já. Porque
sua força advém de seu lastro na memória política do
povo brasileiro; e esta força não se dirige a um ato isolado, que se fecha em si mesmo, na simples mudança de
um Tito eleitoral, como têm sido as mudanças constitucionais que vêm sendo impingidas ao povo brasileiro
nestes últimos anos, através de atas institucionais ou de
mensagens presídenciaíS; qUe aperias buscain assegurar a
permanência dos mesmos grupos no poder e seu domínio
discricionário sobre a vida da Nação.
Ao contrário, esta força da campanha pelas Oireias-Já
dirige-se, de imedia~to, à legitimação _de um novo modo
de compor as forças políticas, sociais e culturais da
Nação brasileira, para que se estruture uma nova forma
de regime, em que os problemas nacionais- mais essenciais sejam encaminhados e resolvidos. Tal como já ocorreu em fases anteriores de nossa História .. E tal como
nestes momentos, nascida da consolidação de um novo
patamar de consciência política e de ação institucional,
de nosso povo.
Por isso, vale sumarizar, nesta hora, estes antecedentes
históricos. Em verdade, todos sabemos, a presente campanha é um desdobramento natural da resistência democrática que, paulatinamente, amadureCeu ao longo das
eleições de 1974, 78 e 82, das lutas pela anistia, pelas liberdades sindicais e de manifestação pública, pela revogação dos atas institucionais, enfim, por variados movimentOs populares que cresceram nestes últimos lustros.
Mas cujos resultados, vejam os Senhores, têm sido alardeados como concessões, como benesses, como favores
da minoria que, instalada nos palácios de Brasnia, domina, com ardis variados e atas de força inopinados, o poder do Estado brasileiro.
Entretanto, estas são conquistas do povo, dos movimentOs polfticos, da atuação partidária e parlamentar de
seus representantes legitimamente investidos, São concessões, sim, mas no sentido de que esta minoria se vê
obrigada a abdiCar do &:;cricionãrismo, da reação autoritária, se ve c_ompelida -a ceder espaço político para as
verd~deiras aspirações e a verdadeira vontade da Nação.
Conce~são, no sentid'? de que se vé obrigada a renunciar
a parcelas de poder e ao uso de seus instrumentos coercitivos para deixar passar o aluvião da história, para deixar afirmar-se a identidade política da Nação, para dei-
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xar manifestar-se cristalinamente a real vontade do povo
brasileiro.
Assim Toi-em outros momentos anteriores de nossa
his_tória. E assim será agora. Como a Proclamação da
República, em que a vassalagem imperial, enraizada no
podC:r absolutamente inconteste das oligarquias escravistas, teve que deixar a cena, para dar lugar à instauração
do regime republicano e federativo que conduziu a evolução do País durante mais de quatro décadas. Essa etapa foi, no entanto, superada, Atingidos seus objetivos
iniciais, os pactos- Políticos que lhe deram origem feneceram. De um lado porque, com o próprio avanço conquiStado, emergiram novos segmentos sociais à cena
política, mudaram as estrutUras eConômicas e sociaiS, e
com elas as pautas de necessidades e prioridades da própria Nação. De outro, porque estes arranjos políticos se
tornaram, eles próprios, uin fatór de retardamento das
soluções nacionais, tornaram-se ineficazes e pouco representativos do povo brasileiro.
E no_vamente os diferentes setores da Nação foram
mobiiizãdos para mudar, para realizar novas conquistas
políticas e econômico~sociais. A Nação jâ nãO cabia no
estreito figurino talhado pelas oligarquias agroexportadoras e pela acanhada burocracia plutocrática e familiaresca que dominara a Primeira República. SUcederam-se
as rebeliões tenentistas, as prime"iras -greves- políticas de
nossa História Contemporânea, as passeatas urbanas, as
pregações constitucionalistas, que cultuminaram na Revolução de Trinta. E esta só assumiu o porte que atingiu,
em seus aspectos institucionais e militares, por causa da
vesga resistência autoritária das cúpulas governamentais
e parlamentares da época. Porque, como hoje, tudo indicava que uma recomposição pacífica e legalista _das
forças políticas dominantes teria sido possível, através de
reformas constitucionais e de processos eleitorais limpos,
pacífícos -e respeitáveis.
Entretanto, por suas próprias deficiências genéticas, o
pacto político daí resultante descambaria para o autoritarfsmo, para o neglicenciamento de seus compromissos
com a Nação e daria com os costados no Estado Novo.
Mas a Nação estava atenta; as lutas pela instauração
deste novo regime haviam lhe dado novo estágio de experiência e de consciência polftica. E em pow;:(Js _anos, estava novamerite o povo brasileiro lutando pela redemocratização.
Terminada a II Guerra, o País já não podia aceitar,
passivamente, uma forma antidemocrática de regime,
ainda que,limitadamente, viesse atendendo parte de suas
aspirações e parte de seus anseios de progresso. Era preciso instaurar um novo ciclo de evolução política, agora
direcionado para a plena industrialização, para o atendi··
_ men1o às necessidades sQciais de acrescidas massas urbanas, para a afirmação de uma diferenciada presença do
Brasil no cenário mundial. E desta vez, foi no caudal da
elaboração da ConstitUição de 1946 que este processo foi
encaminhado. A Assembléia Constituinte catalisou as
mais legítimas forças políticas da Nação e foi capaz de
ordeira e pacificamente, instalar uma nova fofma de regime.
E esta só foi rompida doze anos depois. E, outra vez,
por ter sido incapaz de enfeixar todas as vertentes das aspirações nacionais em um consistente programa de reforina econôinicà e político-social. Por ter sido atropelada
pelo mesmo processo _acelerado de desenvolvimento que
desencadeara. E por ter deixado um vácuo político que
desagregou a deSestabilizou a Nação. E por ter deixado
que- este vazio fosse ocupado, não pelas mais representativas forças políticas das· bases da-NaÇãO, mas por gru~
pos de interesses internos e externos que visavam apreservar os privilégios adquiridos no__ bojo do rápido crescimento ecoqômico dos anos cin_qílenta.
Daí emergiu uma nova forma de regime. Não de imediato, mas ao longo dos anos sessenta; porque, em realidade, o novo pacto de Poder, por lhe faltarem efetivas
bases sociais, somente conseguiu firmar-se ao final da
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décadu, por força ·cte_atos institucionais e de uma Constituiç3o que, conío a de 1937, foi Outorgada manu militarJ,
sem qualquer participação ati va do povo brasileiro. Seus
compromissos, portanto, não se fizeram com este povo,
mas com camadas minoritárias da Nação e com forte dependência em relação a outros países e às corporações
multinacionais.
E, ainda, como das. outras vezes, este nov.o pacto
político-institucional se revelou irr:ipotente para conduzir
o País pelos reais caminhos de progresso e de justiça social exigidos pelos brasileíros. Antes pelo contrârio, passou a trilhar desvios obscuros, perigosos, duvidosamente
proveitosos. Que acabaram levando a uma crise de proporções inéditas, em que o futuro-do País arrisca-se a ficar manietado aos interesses de potências estrangeiras, à
cobiça de gigantescas corporações internacionais e cada
vez mais distanciado da vontade e dos reais anseios de
sua população.
Não obstante tudo isso, Srs. SenadOres, este País amadureceu. Cresceu. Tornou-se maiS forte e mais consciente de suas potencialídades. Mais certo de_ sua capacidade
de superar o rosário de crises em que tais arranjos políticos minoritários o comprometeram. Nós os br;:J.si!eiros
temos, hoje, plena consciência de que somos destinados,
irrecorrivelmente, ao progresso; estamos, inevitavelmen~
te comprometidos com o desenvolvimento e com a Justa
distribuição de riqueza c do bcm-estar, não_s_ó em nosso __ _
espaço nacional, como no cenáriO internacional ..
Temos uma populaçãO de maís -de cento e trinta milhões de pessoas. Dispomos das maiores reservas naturais do mundo. conseguimos, em poucas décadas, um
avanço industrial, agrícola e financeiro-comercial que
nos coloca como indubitável potência média, a"inda faltando duas décadas para findar o século XX. E que nos
fornece a base necessária para alcançarmos uma Posição
destacada no mundo no Século XXI.
Não podemos renunciar ou protelar a coristiuÇào deste futuro. Não podemos perder alento nesta acelen:u;ào
histórica inevitável. Não podemos aceitar a vulnerabili- ~
dade que nos impuseram ante a presente crise
econômico-financeira dos países hegemônicos.
Não podemos pcrmtir que a ineficáda de um pacto
político ilegítimo interrompa noss-amatcha para o futuro. Um futuro que está sendo decidido agora, neste justo
moménto, quando se agrava o endividamento brutal dos
países do Tcrcc:iro Mundo, a espoliação de seus recursos
e de seu trabalho pelas escorchantes condições de amortização e de pagamento de seus juros e taxas de risco.
Quando se põe sobre a mesa, como -termos de negociaçõ_es externas, a independência econômica; política e
tecnológica do Brasil e de seus irmãos- medianaÕtente desenvolvidos.
Não podemos, Srs. Senadores, aceitar passivamente
que, em nome de compromissos externos que não en-dossamos, nos apliquem remédios ineficazes e dolorosos
como as medidas de política econômica receitadas peloFMI, pelos banqueiros de Wall Streei ou do meia-oesie.
americano e que só a estes trazem proveito. Que nos imponham uma recessão profunda e prolongada que nos
exaure, que dilapida nossos recursos naturais e envenenanosso meio ambiente. E que deixam milhões-de nossos
compatriotas trabalhadores sem emprego, sem renda,
com seus filhos famintos e suas famílias desllbrigadas.
Não podemos permtir que; etn nome do combate à inOação desencadeada pela incompetência dos tecnocratas, acobertados por estes governos autoritários, sejam
violentamente reduzidas as atiVidades industriais, sejam
lançadas à especulação incontrolada as safras obtidas,
com incalculável denodo, por nossos agricultores; que
sejam desorganizadas nossas atividades comerciais e impunemente corrompidas as nossas ínstituições financeiras. Não podemos, de nenhuma maneira, mantermo-nos
apáticos ante a evidente regressão industrial e tecnológica que se incrusta no ventre da recessão. Não podeinos
fechar nossos olhos às ameaças concretas de desnaciona-

lizaç1'ío ainda mais profunda de nossas estruturas econômicas, que vai chegando à produção de a!iméntos bási~
cos, à florescente área da informática, ao incalculável tesouro de nossas reservas minerais estratégicas. Aí está a
raiz de nosso futuro. Aí está o núcleo verdadeiro da segurança nacional; aí está o cerile de n_ossa independência
cconômica e d_e nossa autonomia poUtica como Nação.
E por que tudo corre tanto risco, por que sofremos tão
agudas a-ffie'aças? Por que amargamos esta recessão e os
padeCimentos do d~emprego e da carestia? Por que nos
sentimos coãgidos e instabilizadOs em nossa vida
politico-institucional? E até em noss.o cotid,üino, no
abastecimento de nossos lares, na segurança de nosso
partrinlônio, na aquisição de nossa própria h-abitação,
no asseguramento de nossa saúde e da educação de nossos filhos?
Por q-ue a crise?
Nas respostas está justamente a motivação fupdamen~
tal de nossa prt:S_cnte luta pelas Eleições Diretas --Já!
Como em outras épocas de nossa história, estamos lutando para construir nosso futuro, a partir do saneamen·
to de nosso presente.
Não se trata._ vejam os senhores, de romper, depois de
aceitas, as regras do jogo político em que nos metemos.
Em política, só h~ regras respeitáveis e, mais importante
ainda, eficazes, quando elas resultam de um processo
legítimo de estabelecimento e quando se destinam a assegurar um encaminh;:J.mcnto apropriado da vontade nacional.
Isto signífica, pura e simplesmente, que devemos ter
instituições representativas e claramente comprometidas
com as parcelas de população que lhes conferem estacapacidade de falar e de agir em nome delas. E este não é o
ca.so_d_as que atualmente se encon~ram_ em vigência 1 para
a CScolha e a inVestidura de um novo Governo nesta época de crise.
Sa:.ta que se leiam as sucessivas emendas à Constituição outorgada em 1967. O conceito, os mecanismos,
os resultados destas emendas jamais visaram a um efeti-_ vo aperfeiçoamento das regra.s do jogo político e, assim,
das instituições que devem legitimamente representar o
povo brasileiro. Cada emenda representou, na verdade,
mais um recurso, mais um expediente para distorcer a
realidade política do País, para conter a manifestação
das opções políticas do eleitorado e para assegurar o monopólio de poder das minorias encasteladas no poder.
- E-não se trata apenas de questionar eSte espúfio ColêgiO- Eleitoral, corri o canal de encaminhamento da vontade nãCiõiüll. O que está em juízo, realmente, é a própria
inSütuição ~da~ ·eleições indireta~. aquilo que ela verdad"eii-amcnte signifiCa e O qué elã- d-eixa d"e slgi-tificar.
As indíretas, lebremo-nos todos, foram instituídas
pelo Ato Institucional nl' 1, de 1964, para eleger o sucessor do Presidente ungido pela ruptura institucional desse
ano. O Ato InstitUcional nl' 2, de i 965, à sua vez, revoga
a Emenda nl' 9 aprovada no ano anterior e que reinstau~
rava -.rs-di retas. Mas tampouco foi seguido. A Consti~
tuição de 1967 volta a afirmar a vigência do modo indife~
to de escolha do Presidente através de um Colégio Elei~
torul. E a pmtif daí, tantO a próPria composição funcionamento do Colégio, como a constituição do Congresso- e das Assembléias Legislativas vão sendo alteradas, ..segundo as dificuldades encontradas pelo Governo
paw se manter no controle da situação _política.

e

Pelo texto _da Constituição de l967, o Çolégip s~ria
_um ri cOmpos[ção proporcional ao porte do eleitorado de
cad~LEstado; e a composição do Congresso Nacional seria_ proporcional à população. Entretanto, os r_esuitados
dãs eleiçõe-S ao longo dos anos setenta evidenciavam uma
deterioração· crescente da representatividade do regime e
de sua representãçào parl<~mentar. Foi necessário um feChanicnto do_Congresso e a Emenda nl' 2, de 1982 para
dar base aos casulsmos com que a cúpula palaciana procurava se manter no poder.

Por esta emenda,. altera-se a composição do Congresso
em especial, a d;~ Çümara dos Deputados. Afora os Sebiõnicos gestados pelo "pacote Geisel", o Ooycrno precisava, calculadoras nas mãos, obter uma composição, previumente estabelecida como favorável, das
bancadas estaduais do seu partido. Alteraram-se os cri~
térios de proporcionalidade; primeiro, estabelecendo um
núiTiCi-o riláXiri10 -ae~ÜlembrOs da Câmara e de deputados
por estado; em seguida, assegurando que os Territórios e
Estados com menor efetivo de eleitores tivessem maior
número de deputados; e finalmente, estabelecendo quocientes de proporcio"nalid<lde que favoreciam o partido
do governo nos Estados menos desenvolvidos.
Com isto, um menor número de eleitores daria, como
deu, maior número de deputados situacionistas nos Estados menores; enquanto, nos Estados mais urbanizados,
mais populosos e politicamente mais a~ívos, um voll!me
muilõffiaior de votos se fazia necesSário para eleger cada
deputado de Oposição. Deste modo, assegurou-se a
eventual maioria do PDS na Cãmara e, com os biônicos,
também no Senado.
tl,

nado~es

Porém, o toque de mestre do c:1suísmo ocorreu na altci'ução do Colégio Eleitoral. Pela Constituição de 1967,
as Assembléias enviariam, cada uma, três Delegados e
mais um para cada quinhentos mil eleitores inscritos no
Estado. Obviamente, a escolha dependeria de uma negociação política inter_n_a, em que a lista de delegados teria
de uma certa proporcionalidade em relação aos partidos
representados na Assembléia; ou seja, ter-se-iam delegações mistas de deputados situacionistas e oposicionistas. Contudo, foi avassillador o avanço das oposições,
apesan:ie tudo, na composição das casas de leis dos Estados. E prenunciava-se que a maioria pedessista no Congresso acabaria fn~gilizada.
Daí que a Emenda Constitucional n9 22/1982 tenha
tocado u fundo neste ponto. Instituiu um Colégio Eleitõ"- ral plano e seco. Se.is delegados por Assembléia Estadual, independentemente do tamanho do seu corpo eleitoral e, vejam os Senhores, indicados pela bancada do
Partido majoritário. Metade mais um dos Deputados,
sendo de um Partido, excluiria todos os demais dessa delegação. Ou seja, os Estados dominados por oligarquias
situacionislas, como o são váríos, dariam segura maioria
ao PDS e, supostainente, às preferências do Palácio do
Planalto.
Mas o País mudou muito, mudou para muito melhor
do que pensam os estrategistas palacianos. E a Nação
soube enxergar o esbulho político que lhe estavam passando. E deu nova demonstração de sua resistência democrática, através dos resultados das eleições de 1982 e
dos subseqüentes movimentos políticos que se desenrolaram a partir daí.
Dizer qUe as ÕposíÇões concordaram com estas regras
ê mentira deslavada. Ê esquecer de que há registras oficiais neste País. Os Anais do Congresso registram a luta
dus Oposições c, em especial, a do PMDB para impedir o
esbulho contido na Mensagem Presidencial que deu origem à Emenda nl' 22. Lá está o substitutivo apresentado
por nos-so Partido, e que e_u também assinei e ajudei a
apresentar, onde se lê clara e diretamente o seguinte, na
justificativa:
"Ao proporem este substitutivo ao Projeto de
Emenda Constitucional, os Parlamentares do
PMDB e os _demais signãrários r_eiteram sua posição
no sentido de que a Nação somente se reencontrará
e poderá reorganizar seu pacto social e suas instituições através_ de uma Assembléia NacioJlal Cons. ti?uinte. Po.rtanto, o presente substitutivo não pretende apontar modelos definitivoS, maS apenas
posicionar-se em face dos pontos suscitados pela
proposta de emenda do Governo (, .. ) até que a
Nação conquiste a Carta verdadeiramente oriunda
· do Poder Constitucional FundamentaL"
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E no tópico específico da sucessão presidencial afirma"IX - Eleição do PfC:sid_eote da República
O texto proposto no substitutivo ccinstítui compromisso básico das oposições brasileira e aspiração
dos democratas_ de qualquer Partido, Trata-se de
restabelecer o princípio da eleição direta pai-a Presidente e Vice e de fixar o mandato presidencial em
cinco anos, sem prejuízo da norma transitória que
estatui o mandato do atual Presidente.
Muito poderia se inscrever em defesa da eleição
direta para Presidente. Mas é até desnecessário porque este anseio está no pensamento e no coração de
cada brasileiro.
X - O voto e o sufrâgio
O art. 148 da ConstituiçãO, qUe -deveria ser uma
bela declaração de princípio, um téxto base, sobre o
voto e o s_ufrágio, tornou-se texto complicado, de
difícil interpretação, com os acréscimos no sentido
de proteger casufsmos e exceções.
O princípio deve ser o que constava no art. 134
da Constitll(ção de 1946:

"O Sufrágio é Universal e direü:i: o voto é
secreto; e fica assegurada a representação proporcional dos Partidos Políticos nacionais na
forma que a lei estabelecer."
Este é o_ principio que o substitutivo quer restabelecer no texto constitucional. A deformação do
utual texto, no desejo de proteger casuísmo, poderia
comportar entendimentos profundamente danosos
aos interesses democráticos."
Não é precis-o rCCánfar Cfue õ -SiStema de ''rOlO compressor" do Governo foi colocado a funcionar a todo vapo(, Parlamentares de todos os Partidos foram desabusadamente pressionados para aprovar a proposta do Governo e as-emendas de parlamentares de sua confiança.
Realmente, não houve nenhuma margem adequada de
nego_ciação ou de alteração dos desfgnios do Governo. E
a emenda saiu como saiu. Seü projeto origínãl foi assinado pelo Presidente Figueiredo no-dia 10 de maio de 1982;
e a promulgação se deu no dia 29 de junho para estabelecer as regras das eleições de novembro daquele ano.
Mas, convenientemente elaborada, para condicionar, segundo os planos e estratégias do Planalto, o processo sucessório de 1984/85,
Ora, Sr. Presidente e Srs. SenadOreS, a Nação não
pode_ ficar ao sabor dos interesses particuiaristas destes
eventuais manáatàiiOS. E as oposições, coerentes com a
população que representam, não -podem ceder ante
ameaças veladas ou abertas que lhe fazem os Hderes e representantes deste Governo. Não aceitamos antes, como
não aceitamos hoje, o esbulho de direitos polífícos que
nos faz o Go-verno e, agora, apenaS- uma parcela de seu
Partido.
Não tem sentido, inclusive, vir o Planalto agora, com
uma nova proposta de emenda constitucional, concedendo direitos que não lhe compete decidir se confere ou
não ao povo brasileiro. Porque estes direitos lhe são inerentes. Eleger prefeitos de capitais, de estâncias hiârominerais, devolver prerrogativas ao Congresso, recalcular o
tempo de mandato dos Presidentes, hoje, só serão bem
decididos como pontos de uma nova Constitu1Ção; elaborada por um poder constituinte originário. Não âs
pressas, como instrumento p8.ra reunir os pedaçoS- do
par.tido do Governo e burlar, com a protelação das
eleições diretas, a vontade nacional.
Mesmo porque, o grupo que em palma o Poder já não
tem respeitabiliãide nem confiabilidade púa negociar. E
não há o que ne8o"Cfar~ senão à mudança Pr-Orunaa, autêntica, responsável, de todo um estilo de governo e dos
métodos e critFrloSpara construir o País. 1:. absolutamente necessârio um novo pacto social para fazer identificidO o Estado com a Nação.
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A Nação está, por isso, dizendo, em alto e bom som,
que não deseja, nem aceita, nadu disso que está aí: está
dizendo não à crise, não à corrupção impune e desabridu, nào à recessão, não à in-terferência externa Cm nossos
negócios e em nossa administração, não à abdicação da
uutonomia nacional, não ao nepotisri"lõ, ao acobertamenta de fraudes e de favorecimentos ilícitos, não à carestia, não à farsa financeira.
O povo brasileiro está dizendo um sonoro_ não à continuidade das atuais alianças políticas que levaram o País
a -este descalabro e ao comprometimento de seu futuro.
Está afirmando, a cada comício, a cada passeata, a cada
manifestação, em cada centímetro de noticia· arrancado
aos órgãos da imprensa, em cada segundo que a televisão
_ é obrigada a dar cobertura a sua voz, que não tem nada a
ver com a encenação sucessória que está sendo, a duras
penas, montada nos porões do Planalto e do PDS. Está
dizendo que não pretende um Presidente escolhido nos
bastidores das negociatas com dinheiros públicos, de
projet_os megalômanos, das promessas de sinecuras, do
-aliciamento por meios escusas e na demagogia do .. fui o
primeiro a lhe mandar flores".
O povo brasileiro está nas ruas e nas praças para usar
seu direito fundamental de escolher seu próprio destino.
E nada nem ninguêm lhe pode frustrar este anseio e este
justo-exercício democrático. Que não se esgota na escolha direta do Presidente, sem protelações e sem· empuIhações. Eleições -diretas Já! DepoiS jã não servirá,
Eleições diretas Já! Para o País constuir seu futuro e dar
os remédios- necessários e eficazes para o hoje, aqui e
agora.
Era o que tinha a diz_er, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

O SR. FÁBIO LUCENA- (PMDB- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, ~rs. Senadores:
O Banco Interamericano de Desenvolvimento liberou
um gordo financiamento para o cultivo de borracha na
região Centro-Sul do País, beneficiando 50 mil hectares
em Estados de agricultura bastante Iertil e producente
indústria. Paralelamente, o Governo Federal suspendeu
o financiamento de custeio para a produção de borracha
na Região Amazónica, golpeando rudemente aquele angustiado setor da economia setentrional. Sem financiamentQ de custeio, a safra entra em colapso, esvai-se a
p~~du"cão e a fome se alastra por toda a regiãõ. Perdem
os produtores, os seringueiros -e os seringiliistas, porque
tudo o que têm está investido ·nos seringais; perdem os
governos estaduais, cujas receitas padecem da falta do
concurso das atividades gomíferas; perde o Brasil, que se
força a importar o indispensável para o consumo da in-dÚsÚÚ nacional.
·
·
Por outro lado, o Terceiro Programa Nacional da
Borracha- PROBO R- 3...,..... fõi esfancado em julho ~o
ano passado. Sem nenhuma explicação, os recursos do
PROBO R- 3 tomaram outros rumos, Tudo isso é muíto estranho, pois, dentre os "eventos aupiciosos" para a
região amazónica, registra o Relatório do Banco da
Amazônia, relativo ao ano de 1980, o seguinte: "Deflagração do 3? Programa Nacional da Borracha, inicialmente com o plantio de 50.000 hectares de hévea, culminando com 500.000 (quinhentos mil) hectares em 12
anos, gerando 350,000 (trezentos e cinqUenta mil) novos
empregos --diretos, de maneira alcançar-se a autosuficiênda em 1992 e, a partir de 1994, recolocar o país
na condição de _exportador do produto".
Santo Deus! No quinto ano de sua execução, o 3?
PROBOR desaparece, some, o programa que, a partir de
1994, reColocaria o Brasil na condição de "exportador
do produto", E, juntO com o PROBO R, suspendem-se
os financiamentos de custeio para a safra de 1984!
Os rec_urssos para esses financiainentos estão consignados no orçamento monetário, que são respeitados,
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normal no início de cada ano, para u Banco da Amazônia pelo Banco Central. Para a safra de 1983 forãm liberados 10 (dez) bilhões de cruzeiros, o que permitiu que a
produção nacional atingisse 35 mil toneladas de borracha, 80 por cento das quais oriundas da Região Amazónica. Para este ano, o custeio foi estimado em cerca "de 30
(trinta) Bilhões de cruzeiros. A produção do ano passado
equivaleu a 50 por cento do consumo nacional, mais isso, dir-se-ia, é de menos importância. O que está em jogo
é o fator geopolitico, agregado ao significado
económico-estratégico que a borracha sempre teve no
contexto do mundo amazónico;
No início do século, escreveu Raimundo Moraes:
"Não temos fortalezas, não temos tropas de cobertura, andamos expostos! Aqui, dei-rei! --Pois sim! No
caso de um choque do oriente bolivianO com o oriente
brasileiro( ... ) os dez policiais mato-grossenses, consoante ocorreu no Acre, teriam a apoiá-los, incontinenti, dois
mil serigueiros do Guapo ré, armados de rifles, bons atiradores e escolhidos por uma seleção telúrica, eliminadora dos incapazes".
Em 1928, ecrevia Cosme Ferreira Filho:
"A indústria da borracha na Amazónia representa a
própria integridade das nossos afastadas e desguarnecidaS fronteiras com quatro nações sul-americanas; representa a posse real, efetiva, material, de imensas regiões
que, sem ela, permaneceriam e permanecerão no mais ig~
- nOfUdo abandono e virgindade; representa o Acre 150.000 quilômetros de terras ubertosas, arrancadas ao
-mais profundo sertão americano pela tenacidade irredutível do meio-nortista, sedento de fortuna e de aventura; representa a projeção mais larga e mais ousada da civilização brasileira sobre outras civilizações limftrofeS;representa a vigilância constante e intransponível de nossas lindes territoriais com ·a Bolívia, o Peru, a COlômbia
e a Venezuela, onde o seringueiro é o marco humano,
chumbado ao solo pela sua indústria; representa Manaus, a cidade padrão, expoente sintétícO da atualidade
brasileira em seu maravilhante progresso; representa a
força prodigiosa, que anima e atraí, da orla do Atlântico
aos mais recuados caminhos fluviais; repreSenta a riqueza, o meio de vida indireto de 500.000 brasileiros, descendentes dos que acompanharam Plácio de Castro e deram um nome à terra pagã e anónima, tornando-a brasileira pelo seu domfnio; representa, finalmente, a obra de
cinqanta anos de labor, a prol da civitizaçã_o pátria, lavrando campos, construindo cidades, erguendo templos,
abrindo escolas, incorporando riquezas e territórios, tudo, unicamente, exclusivamente por força dessa indústria primitiva, que a ingratidão dos governos centrais
desc_onhe_c_e e desampara".
Muis de meio século se passam desde que esse lamento
amazónicO ecoou nos céus da pãtria. Desde então, a situaçãO" piorou, Antes desainparada e desconhecida pela
integração dos governos centrais, hoje çondenada à penúria e ao ihfortúnio mais indignantes, sobrevive, todavia, a borracha amazônica, maís -pela raça do homem
amazónico do que pela sensibilidade dos insensíveis governantes.
Os relatórios do Banco da Amazónia são pródigos no
alardeamento de falsas prodigalidades na região amazónico. Aquele que os compulsa logo se vê contaminado
pelas ilusórias imagens que transbordam dos números
manipulados. Mas nem toda a mágica dos mágicos do
Banco da Amazônia conseguiu esconder o vermelho
operacional daquele Banco no ano passado. Vermelho
de 49 bilhões de cruzeiros!
Não bastasse, o Ministério do Planejamento informa
ao eminente· Deputado Vilvado Frota, da bancada do
PDS amazonense, que os recursos para o custeio da safrc.
de borracha da região amazónica já foram repassados
Pelo Banco Central para o Banco da Amazônia e que o
Banco da Amazônia, por seu presidente, ubaldo Corrêa,
teria canalizado tais recursos para financiar a implantação de uma central elétrica no Pará. No mesmo dia em
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que a informação é transmitida ao deputado amazonen-

ocorre.com dezoito por cento dos cariocas, _nove por cen-

se, o ilustre Governador Nabo r Júnior, do Estudo do

to dos gaúchos c lrês por _cento dos mineiros, os produto-

Acre, em compania do Senador acreano Mário mala, é
res caturincnsc.s .têm reduzidu área frigorífica para estarecebido pelo Sr. Delfim Netto em audiência. Isto no dia
cagem, o que lhes impossibilita u colocação da maçã no
2 de abril, ontem, quando o Ministro afirina ao Govermercado nacional durante todo o ano.
nndor do Acre que vai ..estudar com carinho a siSanta Catarina tem 31 municípios produtores de
tuação". _Nada há que estranhar .nesse vaivém de informaçã, destacando-se Fraiburgo, com dois milhões e 140
mações desencontradas, porque são elas o retrato da bal~
mil mudas plantadas e São Joaquim, com um milhão e
búrdia que impera, impassível, na República do Bràsil.
107 mil mudas! todos com dificuldades para ":ender _sua
Prorrogar o vencimento dos financiamentos é solução
prQduçào.
-que não soluciona porque o ferrete da correçào. mane·
As principais dificuldades apontadas pelo pomicultotária e o azorrague dos juros transformam o saldo devercs cat:.~rinenses são: aumento no custo dos_ insumos, baidor em mortalha do produtor. Não pode o Governo ale·
xo preço uo produtor, deficiência da armazenagem e da
gar t_:.Scassez de recursos porque, no segundo mês da exe-comercialí_?ação, dificuldade de escoa~mento Q?-_ procuçào do orçamento fiscal (fevereiro), anunciou o Go·
d~çiio e acidentes climáticos, além da total carência de
verno ao Congresso Nacional, em mensagem assinada
ajuda_ govc~namental.
_
pelo Presidente da República, o excesso de dez trilhões
Ainda agOra entre os diaS 23 de março a 1<:> de abril tide cruzeiros na arrecadação da receita tributária preVfSta
verTIos oportunidade dC ave;iguar, parcialmente,-in loco,
para o ano em curso. E tudo de que a economia da bora renovação de todas essas reivindicações, feitaS pelos
racha necessita, paro. sobreviver em 1984, é pouco mais
pomicultores na "III Festa Nacional de Maçã":
de trinta bilhões de cruzeiros, recu.rsos_que não são dádí-financiamentos subsidiados com C<Jréncia de longo
vas, porque têm retorno- e que retorno!- confeitado
prazo (mínimo de 3 anos) para a abertura de novas
de correçào e juros onzenários."
áreas;
Até o fim dei abril, os seringais mais importantes, que
-criaÇão de infm-estrutura de armazenamento a frio
se localizam nas cabeceiras dos altos rios do Amazonas e
condizente não apenas com o. atual capacidade produtido Acre, tornam-se inacessíveis pela -navegação fluvial,
va, mas com projeção de atendimento para <ls culturas
único meio de locomoção até eles, Se o custeio não for liabertas com os novos financiamentos;
berado até lá, foi-se a safra; desmantelou-se .a produção,
-criação de medidas legais de proteçào pomicultor,
desgraçou-se o produtor. Por que não se eleva o Capital
com o constrangimento de importação a níveis de suplesocial do Banco da Amazónia e se cria um fundo próPrio
mentação míniiDa dC produção nacional, com planifipara custeio da borracha? Isso evitaria que a produção
caçào de redutores anuais, de acordo com o crescimento
ficasse a mercê do bom ou mau humor dos governantes,
desta produção;
da sua inaptidão, íncúria e incõmpetência. Por que, en-melhoria de infra-estrutura de transportes para o
tão, não se toma essa providência?
rápido escoamento de pr~dução.
Porque não querem que a Amazônia seja pUjante e'po- - - -estímu-lo ~ pesquisa de proteção contra as geadas
derosa, não querem que o Brasil seja independente.
bem como aperfeiçoamento e seleção de cultivares, jun(muito bem)
lamente co~ aperfeiçoamento da assistência técniCa.
-estímulo paralelo a apicultura, tanto como atividaO SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo _a padc econõmica independente quanto como consorciada à
lavra ao nobre Senador Jaison Barreto.
pomicultura, à qual preste importante aux(iio na fase de
polinizaç~o.
O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Pronun--Esperamos qu.e o novo Ministro da Agricultura, Sr.
cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidenete, Srs. Senado---=-Nestor Jost, familiarizado com os problemas da agriculres:
tura
sulinas, lance sua atenção sobre a pomicultura cataQuando Ministro da Agricultura, o Sr. Delfim Neto
rincnse, p·ara que não apenas possamos economizar mais
prometeu um plano para o desenvolvimento da pomiculdivisas, mas também aumentar a oferta de empregos, astura no País, o Sr. Amauri Stábile afirmava que p-rosim como a elevação geral do nível de vída da população
dução brasíleira de maçãs seria suficiente p(ua atender a
das
terras frias de Santa Catarina.
todo o consumo interno dentro de dez anos.
-Erú ifqueHnharitos a dizer, Sr. Presidente eSrs. SenaEssa afirmação ·continuará significando uma falácia
dores. (Muito bem!)
se, realmente, o Governo Federal não se dispuser à elaboração de_ um plano que implique na ampliação dos poO SR. PRESIDENTE (Aimif Pinto)- Não há mais
mares existentes, até que tenhamos quintuplícada, pelo oradores inscritosmenos, a área atualmente cultivada.
Nada ffiais h<Jvendo a tratar, vou encerrar a presente
Sabe-se que, de pouco mais de quinze mil hectares de_
sessão, designando, para a sessão ordinária de amanhã, a
macieiras no Brasil, mais de sete mil estão em Santa Caseguinte
tarina, onde a área cultivada não se amplia há vários
anos, por falta de estímulo do Ministério da Agricuftura.
ORDEM DO DIA
Os pequ_enos prodütores não estão investindo na fruticultura porque para cada hectare formado de macieiras
gastam-se mais de novecentos mil cruzeiros, pegando-se
quase duzentos mil cruzeiros de juros. Sabe-se que uma
cultura de maçãs só estabiliza sua produção depois do
Votação, e~- turno úniCo,--do Projeto de Resolução n<:>
127, de 1982, de autoria da Çomissão Parlarn_entar de lnoitavo ano de plantio.
Isso explica porque não se amplia a área cultivada
quéritp, que aprovã as conclusões e recOmendações do
relatório da Comissão Padameiitar de Inquérito institUí~
com macieiras, embora tenhamos, este ano, uma grande
da pela Resoluçã<;~ n"' 69, de 1978, tendo
produção, com possibilidade de eSc.õamento, a bom
PARECE-RES, sob n<:>s 1.090 a t.092, de 1983, das Copreço_, _se_ for convenientemente contingentada a impormiss_õ_es: _
tação da maçã argentina.
A vendagem da fruta nacional é encorajadora, sendo_
-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela
conStiluciOna1fdade e]Urldicidade do Projeto e da Em~n~
que em São Paulo a maçã ê oferecida por noventa e seis
por cento dos varejistas, _elevaildo:se esse número a -no-da de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 2"'
venta e sete por cento em Porto_Aiegrc, oitenta e quatro
pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridecidade
por cento em Belo Horizonte.
do substitutiv(l da Comissão de Minas_e.En_çrgja; e
.. - -de-Minas e Energia, f~voráYel, nos termos do subs~
Enquanto cinqUenta e seis por -cento dos vendedores
paulistas dispõem de frigoríficos para estocagem, o que
titutívO que-oferece.

a

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts.15, a. 76 e 77 do Regimento Interno,
a criaç_ào de__ uma Comissão especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias pub!icãOas n<1 lmprci"nsa.brasilei·
ra sobre fraudes no~ fretes de distribuição de derivados
de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao seta r petrolífero; tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comis·
s~o- de Cunstituiçiio e Justiça, fuvorável
3
Votação, em turno único, do Requerimento n9 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Previdéncia e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeira da Previdência e Assistência SociaL

Votação, em turno único, do Requerimento n9 896, de
I 983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos te_rmos dos arts. 75, e, 76 e 77, do Regimento ln·
terno, a criação de uma Comissão Especial Mista, com·
posta de 5 (cinco) Senadores c 5 (cinco) Deputados, para
no pmzo de 90 _(nollenta) dbs avaliar os resultados da
Zona Franca dC_-Manaus bem como propor medidas de
reorientaçi'ío de sua politica, examinando ainda os motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia.)

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nY 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a prOibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob nYs. 817 e 818, de 1983, das Comissões:
-de Con$tituição e Justiça, pela constitucionalidàde e
juridicidade; e
- de EconOmia, favoráveL

VotaÇão, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitu_cibnalidude, nos termos do art. 296 do Regímen·
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n~ 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franc_o, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de magistmdos que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território np.cional, tendo
PARECER, sob n~_634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalida~
de, com vaLo vencido do Senador José lgnácio Ferreira.
7
Votação, em primeíro -turno (apreciação Preliminar da
_constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen~
to Intern-o), do Projeto de Lei do Senado n~ 21, de 1983,
de__ autoria_ do_ Senador Henrique San til! o, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda aproprietários de vefculos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiros, mediante subsídio, nas condiçõés que espeC"irica, tendo
PARECER, sob n"' 71.0, de 1983, da Comissão
-de ConStituição e Justiça, pela inconsdtucionalfdade.
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O SR. PRESIDENTE (Jaison Barreto)- Está encerrada a scssiio.

(Levam a-se a sessão às 19 horas e lO minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SS.
VIRGILIO TÁVORA NA SESSÀO DE 3-4-84 E
QUE._ ENTREGUE Ã_ REV!S-JO DO ORADOR..

SERIA PUBLICADO POSTE8!0RMENTE.

.

O SR. VIRGILlO TÁVORA (PDS- CE. Para emitir
parecer- Sr. Presidente, e Srs. Senadores:
Através do Requerimento n9 31, de 1984, o eminente
Senador Lourivul Baptista, havendo sido convidado a
participar da comitiva oficial que acompanhará o Senhor Presidente da República em sua viagem ao Marrocos e :i_ Espanha, solicita lhe seja conci::_dia a_utorização
para desempenhar essa missão.
A experiência,--a capacidade, o espírito percuciente e
vivo, atributos de bá muito rcconhecídos por todos os
que privam de sua amizade, estão a testemunhar a felici~
dadc da csr.:olha do Presidente Figueiredo que recaiu
sobre o brilhante colega de Sergipe.
O nosso parecer é a favor.

Observe, Sr. Presidente, o que diz o§ 21' desta Emenda
à--constituição:
§ 21' Se não ocorrer a maioria absoluta referida
no parúgrafo anterior, renovar-se--á até 30 (trinta)
dias após, a eleição em todo o País, à qual concorrerão os candidatos mais votados, cujos registras estarão automaticamente revalidados.

Esi~ emenda, como eu disse, já pro~~lgada pelo Congresso Nacional, e vale a pena recordar a Mesa da Câmara dos Deputados d~gue[a época:
A Mesa da Câmara dos Deputados: Ranieri
Mazzilli, Presidente - Affonso Celso, 1~>-Vice
Presidente- Lenoir Vargas, 2~'-Vice-Presidente
José Bonifácio, !~>-Secretário - Henrique La Rocque, 2~>-Secretário - Aniz Badra, 39-Secretário Rubem Alves, 4~>-Secretário.
A -Mesa do Senado Federal: Moura Andrade,
Presidente- Nogueira da Gama, Vice-PresidenteDinarte Mariz, !~>-Secretário - Gilberto Marinho,
2~>-Secretário - Adalberto Senna, 3~'-Secretário Cattete Pinheiro, 49-Secretário.

E ela segue dizendo o seguinte:
DISCURSO PRONUNCIADO P!ILO SR.
VIRGILIO TÁVORA NA SESSÃO DE 3-4-84 E
QL'E. ENTREGUE À REVISÀO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. VIRGILIO TÁVORA (Para proferir parecer.
Sr. Presidente, SrS. Senadores:
Pelo RequcrimentQ_t1.?__31, de 1984, havendo sido convidada a p<.~rticipar da comiti_ya_quc acompanhará o Se-nhor Presidente da República em sua viagem à Espanha,
solicita a nobre Senadora Eunicc_Michiles lhe seja concedida <.~utorizaçã_Q para desempenhar essa missão.
A lhaneza, a simpatia, o valor e a graça inata, são qualidades que ornam a personalidade da colega representante do Amazonas, em tão boa hora distinguida com o
convite pre.~idencial.
O nosso parecer é favorável.

-

DISCURSO PRONUJVCIADO PIILO SR. ITAMAR FRANCO .NA SIISSÃO DII 3/4/84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÀO "IJO ORAliOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente~ Srs. Senadores:
Julgo oportuno, no momento em que se fala em
eleição em dQis turnOs~ para Preisidente da República,
mostrar que estamos atrasados cerca de 20 anos. E creio,
Sr. Presidente, que V. Ex.•, inclusive há de se recordar
dessa emenda, que tomou o n~> 9 e que foi promulgada a
22 de julho de 1964.
Vejam, Srs. Senadores, que esta emenda aprovada
pelo Congresso Nacional já no período dito revolucionário, dizia o seguinte:
Art. 81. O Presidente da República será eleito,
em todo o_ País, cento e vinte dias antes do termo do
período presidencial, por maioria absoluta de votos,
excluídos, para a apuração desta, os em branco e os
nulos.
§ l~> Não se verificando a maioria absoluta, o
Corigresso"Nactonal, dentro de quinze dias após haver recebido a respectiva comunicação do Presidente do _Tribunal SuperiOr Eleitoral, reunir-se·á em
sessão pública para se manifestar sobre o candidato
mais votado, que serâ considerado eleito se, em escrutínio secreto, obtiver metade mais um dos votos
dos seus membros.

§ 39 No caso de _renúncia ou morte, concorrerá
à eleição prevista no parágrafo anterior o substituto
registrado pelo mesmº partido político ou coligação
partidária.
§ 4~> O Vice-Presidente consider_ar-se-á eleito
em virtude da eleição do Presidente_com o qual se
candidatar, d~vendo, para isso, cada candidato a
Presidente registraNe com um candidato a Vice-Presidente.
Art. 82 O Presidente e o Vice-Presidente da
República exercerão o cargo por quatro anos.
Art. 83 .. O Presidente e o Vice-Presidente da
República tomarão posse a 15 de março, em sessão
do Congresso Nacional.
§ ]I' No caso do§ 2~> do art. 81, a posse realizarse-á dentro de 15 dias, a contar da proclamação do
resultado da segunda eleição, expirando, porém, o
mandato a 15 de março do quarto ano.
§ 29 O Presidente da República prestará, no ato
da posse, este compromissD: ~'Prometo manter, defender e cumprir a Constituição_ da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil,
sustentar-lhe a união, a integridade e a independência."

E ela s_egue para colocar no parágrafo único, praticamente quase que perdido nessa emenda à constituição, o
seguinte: antes faço questão de ler o artigo 69.
Art. 6~' A próxima eleição para Presidente e
Vice-Presidente da República far-se-â em 1966, juntamente com a_ eleição para Deputados e Senadores,na forma do aft~- 38 da Constituição.
Este artigo contém disposição que, na época; sofreu
condenação, praticamente de todo o País, e que ensejou
realmente, o surgimento da chamada Constituição de
1967.
E o parágrafo único perdido, nessa emenda, Senador
Hélio Gu_eiros dizia o seguinte;
Parágrafo único. Os mandatos dos atuais Presidente e Vice-Presidente da República estender-se--ão
até 15 de março de 1967.
Aqui, portanto, Senhores Senadores se deu a famosa
pro-rrog-aÇão do então Presidente Castello Branco. Mas a
verdade é C:fi.J.ejá no periodo revolucionário, e vale a pena
repisar isso, o· Congresso Nacional havia -aprovado e
promulgado uma emenda à Constituição, esfãbelcicendo
a eleição em dois turnos. :E: claro que, colocando entre o
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prírilciro- turno, a posição do Congresso referendando _ou
não_ aquele nome que não houvesse alcançado, em primeiro turno, a maioria absoluta. Evidentemente, se o
Congresso também não desse a maioria absoluta, os dois
candidatos mais votados seriam novamente levados ao
eleitorado.
Portanto quando hoje, ainda à tarde, ouvimos aqui o
Líder Humberto Lucena, o Líder do Governo, e, posteriormente, apartes dos nobres Senadores, quando se falou no avanço democrático, que o País poderia ter conseguido n~stes últimos anos, a verdade é que aqui está uma
prova irre(utáveJ, de que houve, ao contrário, um retrocesso. Porque, se fosse respeitada esta emenda à Consti~
tuição, aprovada no dia 22 de julho de 1964, nós não estaríamos, hoje, discutindo, para o dia 15 deste mês, se
vamos ter ou não eleições diretas para Presidente daRepública.
E mais ainda, Sr. Presidente, quando Sua Escelência, o
Senhor Presidente da República anuncia, e nós não sabemos se isto vai se configurar, realmente, na prâtiCi:t, o
chamdo "emendão", e eu costumo dizer que esse f.emendão" pode ser como uma bolsa de mulher, na qual cabe
tudo, eu não sei se os homens do Governo poderiam hoje
dizer o que pensa realmente o Senhor Presidente da República e aq~eles que, no momento, o assessoram nessas
muda!lças constitucionais, se se pretende realmente mandar as eleições--em dois turnos.
Particularmente, Srs. Senadores, sou defensor das
eleições em dois turnos. Acho que o Brasil já deveria ter
realmente adotado as eleições em dois turnos, não apenas para Presidente da República, mas já deveríamos ter
adotado esse processo inclusive para eleição dos governadores.
De posse desses dados históricos, que no momento podem parecer tão longínquos- eles realmente são long[nquas, porque lá se vão praticamente vinte anos-, fica
caracterizado, mais uma vez, que a chamada promessa
de respeito ao primado do Direito e o respeito às leis
realmente não se processou_ neste País, porque as mudanças sucessivamente foram feitas à Constituição e
sempre no interesse daqueles que no momento detêm o
poder.
E os casuismos seguiram por esses anos afora, até que
hoje a Nação brasileira se depara com a grande oportunidade que ela tem, e particularmente o Congresso Na·
dona], de atender aos reclamos, aos anseios da vontade
nacional, qual seja, permitir-se ao povo eSColher o Presidente da República pelo processo direto.
Dizia o saudoso Milton Campos, que honrou a representação de Minas Gerais nesta Casa, que uma constituição tem de espelhar -a vontade nacional, tem de refletir;·n·o-momento; aquilo que pensa a Nação brasileira. E
o que pensa a Nação brasileira? Ainda há pouco, à tarde,
dizia o Senador Luiz Cavalcante, é o desejo manifesto de
eleger, pelo voto direto, o Presidente da República. Isso
é o que espera a Nação brasileira, isso ê o que quer o
povo brasileiro, em ordem, em concentrações pacíficas,
em comícios manifestamente ordeiros, tem mostrado às
autoridades brasileiras que nós queremos as mudanças
necessárias e precisam ser realizadas democrátLCã. e pacificamente.
:!:. preciso romper, eu já o disse nesta Casa, Srs. Senadores, a estrutura de poder vigente, e para rorriper a estrutura do poder vigente, volto a um conceito já expi!ildido aqui, púa mim, particularmente, e entendo que nenhum dos quatro presidenciáveis conseguiiá modificar a
ordem econômica, social e política desta Nação. Porque
todos eles, quer queiram aqueles que os _apóiam, e nós
respeitamos esse apoio, a verdade é que todos eles têm
vasos comunicantes. Bastaria que nós examinássemos os
homens que estão à retaguarda, ou na vanguarda dos
chamados presidenciáveis, e vamos vertfícar qUe- todos
eles são egressos do poder que comanda este País há 20anos. O ro_mpimento dessa ordem então, o rompimento,
repito, pacífico, ordeiro, só se dará pela eleição direta do
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Presidente da República. E a nossa esperança, a nossa
certeza, Sr. Presidente, já não digo em relação à outra
C;.~sa, mas à nossa Casa, é qiie"-0 Senado da-RcPú.biica,
no dia 25, após a votação da Câmara dos Deputados,
possa estar presente e dizer sim, não à emenda Dante de
Oliveira, mas dizer sim ao chamamento do povo brasHei~
ro que deseja, realmente, escolher o Presidente da República pelo processo direto.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que gostaria de fazer nesta tarde, lembrando então essa emenda
histórica do período revolucíonârío brasileiro, Jogo nO
seu início, a 22 de julho de 1964, no momento que Sua
Excelência, o Senhor Presidente da República, se refere a
eleição em dois turnos, quando muita gente poderia pensar que tal dispositivo n_unca eSteve inserido em nossa legislação, sobretudo à nossa Lei Maior, aqui está a Emenda Constitucional n9 9, que permitia a eleição direta, a
eleição praticamente em dois turnos, caso o candidato
não conseguisse a maíoria "a"bsoluta,
O nosso desejo, a nossa_ esperança que o "COngresso
Nacional, poder independente, poder que tem que refletir os anseios da população, possa dizer um sim, no dia
25, à emend-a direta, e possa dizer um não àqueles que
pretendem se perpetuar através de um Colégio Eleitoral
ilegítimo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO:__
EMENDA CONSTITUCIONAL NP 9 Art. /f' Os arts. 38 caput, 39 caput, 81, 82 e 83 da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguinte
redaçào:
''Art. 38. A eleição parã Oeputnd_os, SCnadores,
Presidente_ e Vice-Presidente da República far-se-á, simultâneamente, em todo o Pais.
Art. 39. O ü:mgresso-Nacíorial reunir-se-á, na-CaPital da República, a J9 de março de cada ano, e funcionará até {9 de dezembro.

§ 29 Se não ocorrer a maioría absoluta referida no
panígrafo anterior, renovar-se-á até 30 (trinta) dias depois, a eleição em todo o País, à qual concorrerão os dois
candidatos mais votados, cujos registras estarão auto~
maticamente revalidados.
§ 39 No caso de renúncia ou morte, concorrerá à
eleiçào prevista no parúgràfo anterior o substituto regis~
trado pelo mesmo partido político ou -coligaÇão parti~
dária.
·
§ 49 O V ice-Presidente considerar-se-á eleito em vir~
tude da-C!eição do Presidente -com o qUal se carididatar,
devendo, para isso, cada candidato a Presidente
registrar-se com um candidato a Víci-Presidente.
Art. 82. O Presidente e o Vice-Presidente da Re:
- pú~lica exercerão O_cargo_ por quatro anos.
Art. 83. O Presidente e o VíCe-Presidente da República tomarão posse a l5 de março, em s.essãq-do Congresso NaciOnal. · _ · ·
§ 1Q No_ caso do § 29 do art. 81, a posse r~alizar-se-á
dentro d-e 1.5 dias, ã contar da proclamação do resultado
da segUnda eleição, expirando, porém, o mandato a JS
de março do quarto ano.
§ 29 d Presidente da Repúb!icã Prestará, no ato da
posse, este compromisso: "Prometo manter, defender e
cumprir a Constituição da República, observar as suas
leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a
uni:lo, a integridade e a independência."
Art. 29 O inCISo III do art. 95 da Constituição pliSsa
a vigorar cOm- o texto segui_ntt:i:
- ... III- irredutibilidade de vencimentos, que, todavia,
ficarão sujeftos aos ~mpostos gerais (art. 15, n9 Iy)."
Art~ 39 O parágrafo único do artigo 132 e OS arts~
138 e 203 da Constituição passam a ter a seguinte redação:
"Art. 13Í,, ................. ········-·--·---··...,.___
Parágrafo único. Os fnilitares sãO alistáveis, desde
que ofici:.lis, aspirantes e oficiais, guardas-marinhas, subtcnentcs ou suboficiais, sargentos ou alunos das. escola;
militares de ensinO superior para formação de oficiais,
~~---Art.

Art. 81. O Presidente da Repúblic:J será eleito, em
todo o Pais, cento e vinte dias antes do termo do período
presidencial, por maioria absoluta de v-otos, excluídos,
para a apuração desta, os em branco e os nulos.
§ ]9 Não se verificando a maioria absoluta, o Congresso Nacional, delltro de quinze dias após hUver recebido a respectiva comunicação do Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, reunir-se-á em sessão públic'a
para se manifestar sobre o candidato mais votado, que
será considerado eleito se, em escrutineo secreto, obtiver
metade mais um dos_ votos dos seus membros.
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138. São irielegfveis os inãlistáveis.
Parágrafo único, Os militares alistáveis são elegíveis,
atendidas as seguintes condições:
- a) o mi!it:.Jr que tiver menos de cinco anos de serviço
será, ao se candidatar a cargo eletivo, excluído do serviço
ativo;
_
b) o militai- em atividade: com cinco ou mais anos dê
serviço, ao se candidatar a cargo eletivo, será afastaçl.o,
-teinporadamente, do serviço ativo,-como- agregado, para
tratar de interesse particular;
c) o militar não excluído e que vier a se~ eleito, será,
no .ato da diplomaçào, transferido para a reserva ou re-

formado, nos termos da lei, ressalvada a situação dosque presentemente estejam em exercício de mandato elc-tivo, e até o seu término,
A.rt. 203. Nenhum imposto gravará diretamente os_
direitos do autor, nem a remuneração de professores e
jornalistas, excetuando-se da isenção os impostos gerais
(art. 1.5, nq lV."

Art. 49 O art. 41 da
com a seguinte redução:

Con~ti!uição

passsa a vigorar

"Art. 41. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, sob a direção da Mesa deste, reunir-se-ào em sessão conjunta Para;
I -inaugurar a sessão legislativa;
l i - elaborar o Regimento Comum;
III- homologar a eleição do Presidente da República
ou elegê~lo, assim como o Vice-Presidente, na conform_i:
ôade dos casos estab_elecidos nesta Constituição;
IV- receber o compromisso do Presidente e do VicePresidente da República;
V- deliberar sobre o veto.
P.J.rágrafo único. Cada uma das Câmaras reunir-seá, em sessões prepãratórias, a partir de I Q de fevereiro do
primeiro ano da legíslatura, para a posse de seus
membros e eleição das respectivas Mesas."
Art. 59 t incluído, no art. 45 da Constituição, o seguinte parágrafo:
:·Art. 45 .....•....•...•..........•.•..•.-....••
§ _39 E-m se trãtiúJdo de crime comum, se a licença
para o processo crirriJnal não estiver resolvida em 120
(cento e vinte) dias, contados da apre~entação do pedido,
este será incluído em ordem do dia, para ser discutido e
votado, independentemente de parecer."
Art. 6? A próxima eleição para Presidente e VicePresidente da República far-se-á em 1966, juntamente
com a eleição para Deputados e Senadores, na forma do
art. 38 da Constituição.
Parágrafo único. Os mandatos dos atuais Presidente
e_ Více-P!esidinte da.Repúbliq. estender-se-ão_ até 15 de
março de 1967.
A l\1_esa da Câmara dQs Deputados: Ranieri Mazzilli,
Presidente- Affonso Celso, !9-Vice~Presidente- Lenoir Vargas, 29-Vice-Presidente -José Bonifácio, J9Secretário -Henrique La Rocque, 29-Secretário- Ai:iiz
Badra, 39-Secretárjo" - Rubem Alves, 49-Secretário,
A Mesa do S:enado Federal: Moura Andrade, Prçsidén!e- Noguêira d;- Gama, Vice-Presidente- Dinárte
Mariz, !?-Secretário~ Gilberto Marinho, 29-Secretário
- Adalberto Senna, 39~Secretário - Cattete Pinheiro,
4?-Secretário.
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XXXIX - N• 022

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 1984

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 52, item 30 do Regimento Interno, e eu, Moacyr Dalla,
Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 00!1, DE 1984
Homologa o ato do CoMelho Monetário Nacional que autorizou a emissio de papel-moeda, em 1979, no valor global
de Cr$ 37.734.!100.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma
da legislação em vigor.
Art. I• É homologado o ato do Conselho Monetário Nacional que autorizou a emissão de papel-moeda, no exercício de
1979, no valor global de Cr$ 37 .i34.500.000,00 (trinta e sete bilhões, setecentos e trinta e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), na forma do que dispõe o incisorao art. 4• da Lei n• 4.595, ddf_d_e dezémbro de 1964, em atendimento à solicitação erazões constantes da Mensagem n• 613, de 26 de dezembro de 1979, do Poder Executivo.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1984. - Senador Moacyr Dalla, Presidente

-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• 001, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a elevar em Cr$ 7.030.719.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove miJ, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta centavos) o montante de sua dívida consolida...

da.
Art. I• É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a elevar, temporariamente, o parâmetro estabelecido pelo
item III do art. 2• da Resolução n• 62; de 28 de outubro de 1975, modificada pela Resolução n• 93, de 11 de outubro de 1976, ambas do Senado Federal, de modo a permitir o registro de uma emissão de 1.305.410 (um milhão, trezentos e cinco mil, quatrocentos e dez) Obrigações do Tesouro do Estado de Santa Catarina - Tipo Reajustável (ORTC), equivalentes a Cr$
7.030.729.394,40 (sete bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noventa e quatro cruzeiros e quarenta
centavos), considerado o valor nominal do título de Cr$ 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e cinco cruzeiros e oitenta e qua-
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tro centavos), vigente em setembrof83, destinada ao giro de parte de sua dívidaconsolidada interna intralimite mobiliária,
vencível durante o exercício ue 1984, 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, 5 de abril de 1984. --,--Senador Moacyr Dalla, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Moacyr Dalla, Presidente, nos termos do art. 52, item 30 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 002, DE 1984
Altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transforma a Seção de Protocolo Administrativo em Serviço de Protocolo Administrativo e dá outras providências.
Art. I• o item 11 do parágrafo único-do art. 93 e o art. 95 do Regulamento AdministrátiVo do Senado Federal passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 93.
II- Serviço de Protocolo Administrativo.
Art. 95. Ao Serviço de Protocolo Administrativo compete receber, conferir, numerar, classificar, anotar e encaminhar as matérias de natureza administrativa, acompanhar a sua tramitação nos vários órgãos da administração do
Senado Federal, manter contrble atualizado da movimentação dos documentos administrativos, remeter os documentos devidamente relacionado~, após en~errado o seu trâmite_admiriistrativo, ao -órgão competente, expedir a correspondência administraüV'à. aO Sistema de Processamento de Dados, de acordo corri os manuais de procedimento pertinentes
·
e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do Serviço de Protocolo Administrativo:
I - Seção de Registro e Distribuição;
~
II- Seção de Controle e Recuperação de Informação."
Art. 2•

O Regulamento Administrativo do Senado Federai passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

~·Art. 95-A. À Seção de RegístrO e Distribuição compete receber, conferir, numerar, classificar, anotar, e encaminhar as matérias de natureza administrativa, e executar outras .tarefas Correlatas.''
"Art. 95-B. À Seção de Con"trole e Recuperação de Informação compete manter o controle atualizado da movimentação dos documentos ·administraü\tos, informar e acompanhar a sua tramitação noS vários órgãos da adminis-.
tração do Senado; remeter os documentos, devidamente relacionados, após encerrado o seu trâmite administrativo ao
órgão competente; enviar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de procedimento pertinentes, e executar outras tarefas correlatas."
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Art. 3• O itém II-O 1.00 do Ánexo ll do Regulamento Administmtivo_do Senado Federal passa a vigorar acrescido das seguintes funçõeS gratificadas ora criadas:
Chefe de. Serviço FG-1
I - Chefe de Seção FG-2
4- Auxiliar de Controle de Informações FG-3
4- Mecanógrafo-Revisor FG-4
4- Contínuo (Ar!. 536 do -Regulamento)
I-

Art. 4• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril 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• 003, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Goiás a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 541.600.000,00
(quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil cruzeiros).
Art. 1• É o Governo do Estado de Goiás, nos termos do art. 2• da Resolução n• 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a contratar operações de crédito no valor global de Cr$ 541.600.000,00 (quinhentos e quarenta e um
milhões e seiscentos mil cruzeiros) junto à- Caixa. Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social-FAS, destinado à construção e equipamento de uma unidade mista de saúde em Miracema do Norte,
bem como construção, reforma e equipamento de unidades mistas de saúde, naquele Estado, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo:
Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 5 de abril de 1984. -Senador Moacyr Dalla, Presidente.
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cial concedida pela Lei n9 3.919, de 19 de julho de
1961, a Haydéa Lago Bittencourt, viúVa do Senador
Lúcio Bittencourt.

!.I-ABERTURA

SENADOR NELSON CARNEIRO, conwLíderSituação da assistên~ia odontológica no País.

SENADOR JAISON BARRETO -

Análise da

1.2- EXPEDIENTE

1.2.:2 ~ P_a_r~_er_ encaminhado à Mesa

realidade política brasileira.

1.2.1- Oficios do Sr. 11'-Secretá.rio da Cimara dos

1.2.3- CóiiluniCação d-a Presidêncla

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Nota expedida pelo Comando Militar do Planalto a propósito de noticiário divulgado pelo Correio Bra.zlllense,
edição de o_ntem, relacionado com a presença de s_ol-didõs-da PO!tciã Militar do Exército nas imediações
do prédio do Congresso Naciorlaf. -

D~putados

Encaminhando à revisâo do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara n"' 38/84 (n~" 753/79,
na Casa de origem), que altera dispositivo -da Lei
o"' 4. 726, de 13 de julho de 1965, que dispõe sobre os
serviços do Registro do Comércio e Atividades afins
dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 39/84 (ri~> 611/79,
na Casa de origem), que dispõe sobre não incidência
tributária nos casos que especifica.
-Projeto de Lei da Câri:tara n~> 40/84 (n~>
3.006/76, na Casa de origem), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de vacinação antiaftosa,' e dá outras
providências.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 41/84 (n~>
1.272/83, na Casa de origem), Q.ue -ãutoriZã õ Poder
Executivo a criar a Universidade Federal
Rorit.im.i
e dá outras providências.

de

- Projeto de Lei da Câmara n9 42/84 (n9
2.096/83, na Casa de origem). de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que reajusta a pensão espe-

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara n9 42/84, lido no Expediente.
1.2.4 - Leitura de projetos

-Projeto de Lei do Senado n~' 50/84, de autoria
do-Sr. Senador Nelson Carneiro, que acrescenta dis~
positivo à Lei n.Y 6.360, de 23 _de setembro de 19i6,
que dispõe sobre a vigilância sanitária dos medica~
mentos, drogas, etc., com vistas a determinar a utiliZã.Ção de embata:geris eco-riômicas.
- Projeto de Lei do Senado n"' 51/84Complementar, de autoria do Sr. Senador Humberto
Lucena, que dá nova redação aos arts. 4~>, inciso X, e
79, parágrafo único, da Lei Complementar n~' 25, de 2
de julho de 1975, alterada pela Lei Complementar
n~> 45, de 14 de dezembro de 1983, _que estabelece critériose Hn:tites para a fixação da remuneração de vereadores.
1.2.S :- _!)iscursos do Expediente

SENADOR LOUR/VAL BAPTISTA- Relatório,
das atividades da-LBA em 1983.

SENADOR MARCONDES _GADELHA, como
Líder ~Considerações relativas ao assunto objeto
do discurso do Sr. Henrique Santillo.
1.~.6 ::- ~municação

da Presidência

ConvOcação de sessão extwordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que designa.

1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução nl' 127/82, que aprova as
conClUsões e reconiendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n9 69, de 1978. Votaçio adiada, por falta de
quorum, tendo usado da palavra os Srs. Itamar Franco, Passos Pôrto, Milton Cabral, Hélio Gueiros e
Marcondes Gadelha.
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-Requerimento n~' 8_57/83, solicitan_do,_noii termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão ~pedal, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brasílcira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensàc de_subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votaçio adiada,
por falta de quorum.
- Requerimento _n9 6/84, solicitando nos termos
.do inciso I do art. 418 do Regimento Inter'no, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da Previdência e ASSiSfériC1a
Social, a fim de que, perante o Plenârio, preste informações sobre a criseeconômica e financeira da Previdência e Assistência Social. Votaçio adiada, por falta
de quorum.
- Requerimento n9 896(83, solicitando, nos termos dos arts. 75, c,"76 e 77, do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão Especial Mista, composta
de S (cinco) Senadores e_5 (cin.co) Deputados, para o
prazo de 90 (novenla) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medi<J.?s
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e cau_sa da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votaçio adiada, por falta de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n_9 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibição de importar alho. Votaçio adiada, por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n9 280(80, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a ~_sc_olha de magistrados que devam integrar
Tribunais com jurisdição em todo território nacionaL
Votação adiada, por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado 2)/8.3, q_ue dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de alugJJel __ empregados no
transporte individual_ de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. Votaçio adiada,
por falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA.
SENADOR ADERBALJUREMA- Falecimento
do jornalista Murillo Marroquim. Elevação da prime
rate norte-americana.
SENADOR FÃB/0 LUCENA- Elevação da prime rate norte~americana.

Abril de 1984

2.2.1 - O ficios do Sr. l9-8ecretário da Câmara dos
Deputados

1984. Aprovado, após usar da palavra no encaminhamento de sua votação o Sr. Passos Pôrto.

Encaminhando à revisão do Setiado autógrafos dos
seguintes projetas:

-Projeto de Lei da Câmara nQ 28/82 (n9
L096/79, n:a Casa de origem), que permite a ímpetração de mandado de segurança contra atos de autoridades. do ensino particular, de qualquer grau. Dit. cussào .Encerrada, Yoltando a comissão competen.te
em virtude de recebimento de emenda em plenário,
após usarem da palavra os Srs. Senadores Hélio
Guei_r_as_,_ Nelson Carneiro, Marcondes Gadelha, Itamar Franco e Helvídio Nunes.

-Projeto de Lei da Câmara n':' 43j84 (n9_
2.029(83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que autoriza a reversão ao
Município de Barra do Garças. Est<ido de Mato
Grosso, do terreno que menciona.
-Projeto de Lei da Câmara n"' 44/84 (n~> 619(79,
na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de Direito Agrário nas Faculdades de
Agronomia e de DireitO do Pafs.
-Projeto de Lei da Câmara n9 45/84 (n9 642(79,
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 59
da LernQ 6.556, de 5 de setembro de 1978, estabelecendo a remuneração míriima para o exercido da atividade .de Secretáiiõ.
-Projeto de Lei da Câmara n!A6/84 (n9 615/79,
na Casa de origem), que estabelece medida~ _para proteção de ·norestas existerltetnas nascentes 'dos rios e"
dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara nQ 47(84 (n9 702(79,
na Casa de origem), que altera dispositivos do
Decreto-lei n"' 2.848, de 7 de setembro de 1940- Có~
digo Penal e do Decreto-lei n"' 3.689, de 3 de outubro
de 194 I - Código de Processo Penal.
-Projeto de Lei-da Câmani n9 4-8/84 (nl"i 705(79,
na Casa_ de origem), que altera a redação do § 19 do
art. 475 da Consolidação_das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei fl9 5.452, de 19 de_ maio de 1943.
-Projeto de Lei da Câmara n~' 49/84 (n9 711/79,
na Casa de origem), que institui o passe livre a professOres-e seus dependentes, nos transportes urbanos
coletivos de passageiros, e determina Outras providências.
~Projeto de Decreto Legislativo n9 4/84 (n9
37/83, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de_ Cooperação Amazónica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Cooperativista da Guiana, celebrado
em Brasília, a 5 de outubro de 1982.

2.2.2 - Requerimento
- N9 40/84, de urgência, para o Projeto de Lei da
Câmara nQ 20/84, que altera a estrutura da Categoria
Funcional de Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, e dá outias Providências.

2.4 -MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA
-ProjetO de Lei da Câmara n9 20(84, em regime
de urgência, nos termos do Requerimento nQ 40/84,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes e usarem da palavra os Srs. Ale. xandre Costi,-Marcondes Gadelha, Huffiberto Lucena e Itamar Franco. À sanção.

2.5 :..:._bfSêÚRSOS A.PÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR-ÃLVARO DIAS- Extinção do confisco cambial da soja.
SENADOR ENÉAS FARIA- Concessão do título de "Personalidade 83" ao Sr. Jayme Canet Júnior,
pela Associação dos Empresários da Cidade lndustriãJ de- Cudtíba.
SENADOR NELSON CARNEIRO Manutenção da obrigatoriedade da intervençãO dO Minls~-
tério Público nos recursos ordinários da Justiça do
Trabalho.

2.6 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓlÜMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3. -DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÕES ANTERIORES
-Do Sr. Senador Aloysio Chaves, proferido na
sessão de 3-4-84.
-Do Sr. Senador Aloysio ChaveS, proferido na
sessão de 4-4-84
--Do Sr. Senador Huberto Lucena, proferidos
na sessão de 4-4-84.

-sr.

~t)O
·senador Herique Santillo, proferido na
sessão -de 4_4-84.

2.3 -ORDEM DO DIA
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2 -ATA DA 30•SESSÃO, EM S DE ABRIL DE
198:12.1 -ABERTURA
2.2

~EXPEDIENTE

-Requerimento nQ 20(84, do Senador Murilo
Badaró, solicitando tenham tramitação conjunta os
Projetas de Lei do Senado n9 253 e 255, de 1983, de
autoria do Senador Lázaro Barbosa, que introduzem
alterações no Código de Mineração. Aprova..do.
-Requerimento n9 28(84, solicitando a transcrição, nos Anais do_ Senado Federal, do artigo intitulado "Estudo de uma Potência Média" de autoria
de Geraldo Lesbat Cavagnari Filho, publicado no
jornal Folha de S. Paulo, edição de 31 de março de

-Do Sr. Senador Virgílio Tâvora, proferido na
sessão de 4-4-84.

4 -MESA DIRETORA
5 -LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS.
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES.
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Ata da 29ª' Sessão, em 5 de abril de 1984
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lomanto Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS._SENADORES:
Jorge Kalume - Mâri·o Maia - Fábio Lucena Odacir Soares- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes-

Hélio GueifOS ...:.:Àtàiridrec:-Osta _:_José Sariiey- Alberto Silva -

Helvídio Nunes -

João Lobo -

Almir

Pinto- José Lins- Virgílio TáVora- Carlos Alberio
-Humberto Lucena- Marcondcs Gadelha- Milton
Cabral- Marco MacieL- Luiz Cavalcante- Lourival
Baptista- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon - Moacyr Dalla - Nelson Carneiro - rtari:tar
Franco - Fernando Henrique Cúdoso - Severo 06mes- Henrique Saittillo- Gastão Müller- Roberto
Campos- José Fnigelli- Marcelo Miranda- Affonso Camargo- Álvaro Dias- Jaison Barreto- Pedro
Simon - Octávio Cardoso. ··
O SR. PRESIDENTE (Moucyr Dallu) - A lista de
presença acusa o cOm-parecimento de 40 SrS. s·eil"adores.
Havendo número regimental, declaro abt:rtã- a sessão.
Sob a proteção de De._u_s iniciamos nossos trabalhos.
O Sr~_I9-Secretârío procedf:râ à leitura do Expediente,
É lido o seguinte

Art. ti: Coffipõem as-Jutltas.-ComerCia(s:
I --Ã P~esidéncia, c~~ O-ói-gã.o ~ire_tiyo e ,re_Pres~i-Itativo.
--- -li -O Plenário, como órgãO deliberatiVo superior.
_--1II- As Turmas, como _órgãos d~Hberativo~. in_!'~rio
res.
TV- A Secretarià=-Geral. como órg"ão admlilístrativo.
~V -A Procuradoria RCgioi1ai.-conio órgão fisc;lizadQr_ e _d_e: __çons.ulta jurídica das Juntas.
VI- As Delegacias, como órgãos representativos locais das Juntas nas zonas .de cada circunscrição do P.aís.
Parágrafo úriiCo. As Juntas Comerciais poderão ter
uma Assessoria Técnica, co-m função de õrgãO ..pfepara~
dor e relatq_r dos documentos a serem submetidos à sua
deliberação, cujos membros deverão ser bacharéis em
Direito, Ecoriomistas, Contildores, TéCnicos eni Coniabitidade Qu os que exerciam as funções de Vogal.
(Às Comissões de Constituição e Justira, de" Legislarão SoCial e de Economia.)

EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 39, DE 1984
(DI' 611/79, na Casa de Origem)

O FI CIOS
D~

Sr. l~'..Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes
projetos:
PROJETO- DE LEI DA CAM ARA N• 38, DE 1984
(N~' .753/79, na Ca!a de origem)
Altera dispositiYo da Lei n9 4. 726, de 13 de julho de
1965, que udispõe sobre os serviços do Registro do
Comércio e Atividades ãfins,- e- dá outras providências".
O Congresso Nacional _decreta:
Art. l~' O parágrafo únfco do ai"CT2 dã Lei n~' 4.726,
de 13 de julho de 1965, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 12.
Parágrafo único. As -Juntas Coffiercíâís poderão ter uma Assessoria Técnica, cám função de órgão preparador e relator dos documentos a serem
submetidos à sua deliberação, cujos membros deverão ser bacharéis em Direito, EConoTnistas, COTttadores, Técnicos em Contabilidade, íécnicos de Administração ou os qUe exerciam as funções de -v o:----gal."
Art. 29 Esta Lei entra C:m vigor na data de sua publicação,
Art. 3~' Revogam-se as disposiÇões em· COntráriO.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.726, DE I3 DE JULHO DE 1965
D~e sobre os ser'riços do Registro do Comércio
e Ativldades Afins, e dá outras proYidências.

.... ' .. ' .-.......... ··-···.o-.-· .. ;:.· ..

CAPITULO IV
Das Juntas ComerciaiS
SEÇÃO II
Da Organização e Funcionamento

·-~~--

..,..;.;·

D~põe sobre não-incidência tributária nos casos
_que especifica.

O Congresso Naéional decreta:
Art. 19 O Imposto Territó-rio Rural e quaiSquer tributos que utilizem a dimensão do imóvel como base de
cálculo não incidirão sobre a parte florestada de preser~
vação permanente, nos termos do disposto nos arts. 29 e
39 cfa Lei nY 4:771, de 15 de setembro de 1965- Código
Florestal.
Art. 21'_. O. Poder Executivo regulamentará esta leí no
prazo de 30 (trinfã.) dias, dispondo especialmente sobre a
forma pela qual se excluirão dos lançamentos_de tributos
e-seus valores as áreas mencionãdaS- i10 artigo anterior.
Art: 39 Estit Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' R.evogam-S~- as -disp~~sicões· effi coiiiráiiÕ.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.771, DE I5 DE
SETEMBRO DE I965
Institui o Novo Código Florestal.
Art. )9 As florestas existentes no território nacional
e as d.emais formas de vegetação, _reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habit~ntes do_ País, exercendo-s~ _os direitos de propiiedade, com as limitaçÕes que a legislação
em geral e especialmente esta lei estabelecem.
Parágrafo único: A~ ações _ou emissões. contrária~ às
disposições deSie Código na utilizaÇãO ~_exploração das
florestas são consideradas uso nocivo da propriedade
(artigo J02, fl9 XI, b, do Código de ProcessO Civil).
ArL 29- Consideram-se de preservação permanente,
pelo s.ó efeito desta lei, as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água em faixa mafginal cuja largura mínima será:
l -de 5 metros para os" rios de menos de lO metros de
largura;

2- igual à metade da largura dos cursos que meçam
de 10 a 200 metros de distância entre as margens;
3- de-100 metros para todos os cursos cuja largura
seja superior a 200 metros;
b) _ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água
naturais· ou artificiaiS-;
c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras~
-~e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 459 equivalente a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadores de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas;
ti) em a!ti_tud~ .SJ.!perio~ a I .800 metros, nos campos
naturais ou artificiais as florestas nativas e as vegetais
campestres.
Art. 3~' Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder
Público, as florestas e demais formas de Vegetação natural destinadas:
- -·a) a aten1iar à ei-osão das teri-as;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e
ferrovias;
d) a auxiliar a deresa do território nacional a critério
das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcionais beleza ou de valor
científico ou histórico; f) a asilar exemplares da fauna ou flc;"~ra ameaçados de
extirição;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ ]I' A supressão total ou parcial de florestas de pre~~ação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessá_rio à execução dç obras, planos, atividades ou projetes
de utilidade pública ou interesse social.
§ 21' As florestas que integram ·o Patrimônio Jridfgi~
na ficam __sujeitas ao regime de preservação permanente
(letra g) pelo só efeito desta lei.

.. •·•:· .... ...
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{Às Comissões-de Constituiçdo e Justiça, de Agricultura e de Finanças. J

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 40, DE 1984
(IJI' 3.006/76, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de vaclnaçio antiaftosa, e dá outras provldênclas.
O Congresso N acionaí decretã:

Áit. l~'- Fica criai:lo, no âmbito do Ministério da Agricultura, o Programa Nacional de Saúde Animal P_~ONAS~~ co~ o objetjvo de promover, em todo o território nacionãl, a adoção de práticas de combate às
doenças animais identificadas como de controle prioritário.
Art. 29 O Ministério da Agricultura providenciarã
os estudos que possam definir as prioridades, identificando as doenças de interesse econômico e de Saúde
Pública dos animais, bem como as áreas de sua ocorrência, ficandO declarados prioritários, para fins de implantação do PRONASA, até que sejam concluídos os citados estudos, o combate à febre aftosa, à brucelose e à rai-
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va dos herbívoros, nas regiões ondejá estão sendo desen- _
vo(vidas tais atiVidades.
Art. 3'>' Fica iilstíúiída, nas regiões a que se refere o
artigo anterior, a obrigatoriedade do combate à febre aftosa, brucelose c raiva dos herbívoros, devendo a mcsmã
estender-se a todo o território nacional no prazo máximo
de 5 (cinco) anos,
§ !I' Nas Unidades da Federação onde já existam
programas de combate às doenças consideradas prioritárias na forma deste artigo, o Mlnisiérlo da Agricultura
poderã celebrar convênios com as respectivas Secretarias
~e Agricultura, com o objetivo de proporcionar ajuda
técnico-finanCeira; visando a acelerar c intensificar --os
trabalhos de interesse do__ PRONASA.
§ 2~> Caberá ao Ministério da Agricultura promover
a execução, elaborar a programação e exercer a orien~
tação, a coordenação, a_ normalização e o cont,role das
aeividades de:
- vigilância zoossanilâria;
- profilaxia e combate às doenças dos animais; - trânsito inte_rna_cional e interestadual de animais,
produtQs derivados__e_mate:riais diversos; __
-controle da indústria e do comércio de produtos de
uso veterináriO; --controle dª qualidade, da aplicaçãá e da utilização
de produtos de \ls_o veterinário;
- educação sanitãría.
Art. 411 Poderá o MirilsféiiO da Agricultura delegar,
às Secretarias de Agricultura dos Estados, do Distrito
Federal e dos TerritóriOS, a e-xecução do combat~ das
zoonoses de que trata esta lei.
Parágrafo único. EXcepcionalmente, os serviços de
que trata este artigo poderão também ser executado_s p-or
entidades privadas suficientemente desenv-olvidas e capa~
citadas para a plena realização da tarefa, mediante Con~
trato com o_ Miriistério da Agricultura.

Art. 511 São obrigados a combater as doenças consl·
deradas priorítárias pai"a Os Cfeitos desta lei, nas regiões
definidáS em seu art. 2~', todos os proprietárioS e-todas as
pessoas que tenham em seu poder, a qualquer título, es~
pêcies animais objeto do PRONASA.
Todas as pessoas que se negarem a realizar o
combate às doenças, a que se refere a presente lei, terão
seu estabelecimento interditado e ressarcirãO as despesas
havidas com os serviços que;·em decorrencia, forem rea~
lizados.
§ 29 O p{ó"prietáriO, depositário ou (rãiispõrtaãõr de
animais que sOuber da existência de focos fica obrigado a
notificar tal Ocorrência ao órgão exeCut"or--do PRO NA~
SA na respectiva região, sendo que, pelo nãocumprimento des_ta medida, além da multa pecuniária na
qual estiver incUrso, responderá pelo crime de difusão da
doença, na forma da legislação penal vigente.

9~>
Revogam~se as disposições em contrário.
(Às Comissões de Agricultura, de Saúde_ e de Fi~
nancas.)

Art.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 41, DE 1984
(oP i.Z72/83~ 'na Casa de origem)
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade
Federal de R~~i~a e dá outras providências.

- O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ Fica o Poder Executivo a.utoriz;ado a criar a
Universidade Federal de Roraima, com sede e foro na cidade de Boa Vista, Território de Roraima.
Ar~! ~~~ _A Universida~e Federal de Roraima será
uma entidade diretainente_ Vinc_u)ada aq ~·fí!listérip .da
E_ducacão e Cultura e reger-se-á por estatutos aprovados
pot ~_ecreto _d~ Pre_sidente da Repúbl_ica.
Art. 3~> _A Yniversidade refetida__ no artigo anterior
run66ri~rãTni~ial~eiltê -c-om os -cursos de Ãgionornia,
G~ol_ogia, Economia! .~.dministração, Pedago~ia e ServiÇo Social.·
.
.
-

Art. 4\1 A instalação da UniverSidade Federal de
Roraima, as_sim como as diversas unidades_ que a compo·
rãO. d~ãr-se-á_ a p3.rtir do moniento em que haja dotação
or_çamentár~a específica e suficiente,_ que _d_everá set prevista para o próximo eXercício financeirÓ.
Art. 5~> Esta Lei entra e~ vigor na data de sua pii_?licação.
Art. 6\1 Revogam-s:: -~s disposições em contrário.
(Às Comissões de Edti(ação e Cultura e de FitJancas.)
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 41, DE 1984
(n? 2.096/83, na CaSa de origem)
De iniciativa do Senhor Presidente da República
Reajusta a pensão especial concedida pela Lei ol'
3.919, de 19 de julho de 1961, a Haydéa Lago Bittencourt, villn do S~nador Lúcio Blttencourt.

O ·congresso N ac_ional decreta:

§ 19

Art. 69 Para atender às despesas decorrentes da aplicaÇão desta lei, ria cobertura da implantação e desenvolvimento do PRONASA, partiCipãrào a Uníão Federal e
os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, em montante a ser consignado em projeto elabor,;~do pelo Ministêrio da Agricultura, com a partici-pação das Secretarias
de Agricultura envolvidas_ no Programa.
§ 1~> Os recursos federais de que trata este artigo,
alêm dos preVistOs no Decreto nl' 75.407, de 24 tl_e feve-:
rcirO de 1975, serão incol'porãdõs ria proposta orçamentária do Ministéfío -da Agricultura, identificados como
projeto sob designação especrficil.
§ 21' A participação estadual de que trata este ar_ti_go
será identificad_o, sob designação espeCífiCa-. no Fundo
de Participação dos Estados, para incorporação no orçamento das respectivas Secretarias de Agricultura.

Art. 711 O Poder Executivo baixará, dentrO de 90"
(noventa) dias, o regulamento da presente lei.
Art. 81' Esta Lei entra em vigor 90 (noVenta) dias
após a data de sua publicaÇão.

Art. 19 _ A pensão especi~l con~edida pela_ Lei n~>
.3.9!9, de 19 de julho de 1961, a Haydéa Lago Bittencourt, viúva de lúcio Bittencourt, fiCa reajustaaa no Valor correspondente a 2 (duas) vezes o maior salário mínimo_ vigente no País.
-- -- Art. 29 A despesa decorrente desta lei correrá à ~n
ta de Encargos PievidendárioS da União - Recursos
sob a Supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na data de s_ua PUbli-"
caçào.
Art. 4~> Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 363, DE 1983
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da ConStituição Fêderal tenho a_
honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se-nhor Ministro de Estado da F<i:zerida, o anexo projeto de
lei que ..reajusta a pensão especial concedida pela Lei nl'
3.919, de 19 de julho de 1961, a Haydéa Lago B_itten_court, viúva do Senador Lúcio Bittencourt".
- BràSilía, s· de o_utubro de f963. -:-João Baptista de
Oliveira Figueiredo.
·
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 147, DE 29 DE SETEMBRO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da- República,
Haydéa Lago Bittencourt, viúva de ex-Senador, solici~
ta melhoria da pensão especial que lhe foi concedida pela
Lei n~' 3.919, de 19 de julho de 196.1.

Abril de 1984

2. O valor do referido benefício foi fixado, à époCa em
Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros) mensais, correspondendo, atualmente, à importância de CrS 33.986,00
(tririta e três mil, novecentos e oitenta e seis cruzeiros).
3. Nessas condições, -em se tratando de uma pensão
graciosa tenho a honra de submeter à consideração de
Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei, elevando o
valor do referido beneficio para duas vezes o maior salário mínirriO do País:

-Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos do m~u mais profundo respeito. Mailson Ferreira da Nóbrega, Ministro da Fazenda, interi no.
(À Comissão de Financas.

PARECER
PARECER No 71, DE 1984.
Da Comissão do Seniço Público Civil
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n9194--;-deJ,:J83,
(n~> s:966-B/82, na origem), que udisPõe sobre prazOS
de insCriçi.Q em concursos oq_ provas de habllitaçio da
União, soas autarquias públicas e entidades mistas e
d:á _obtrÜ · providineiitS",

· Relator: Senador Enéas Faria
iniciatiVa do ilustre Deputãdo Sérgio Ferrara, vem
a exame desta Comissão projeto de lei, dispondo sobre
pfazos de inscriÇão em concursos ou provas de habilitação da União, suas autarquias empresas públicas e entidades mistas e dando _outras providências.

oe

A proposição iniciou sua tramitação na Câmara dos
Deputados, ocasião_ em que o seu Autor, justificando-a,
esclareceu que sua intenção é a correção de certos abusos
praticados na realização dos concursos públicos.
~--profundamente lamentável e irritantemente diScriminatório o que vem ocorrendo no momento, em nossas
repartições, na autarquias, empresas públicas e nas enti·
- dades- de economia mista.-

Não querem que o povo tenha a oportunidade consagrada, aliás, na Constituição Federal, onde o princípio
de- acessibilidade de todos aos cargos e funções públicas
está sendo- -p_Ostergado,- ffiutilado, igitorad-0~ -Essa situação não pode perdurar.
Não se sabe bem por que motivo descentralizou-se, ao
máxirit.o, o S!Sretria de -mérito, hoje OrganizadO neSte
País.
Repartições, sem a mínima condição de realizar concursos ou provas públicas, arvoram-se em planejá-los e
ex_ecutá-los. Cada uma elege uma forma de procedimento. O DASP, único órgão dotado de condições técnicas e
material humano altamente qualificado, muitas Vezes,
abdica dessas nobres funções, delegando-as a repartições
que delas não se desincumbem com a necessária cautela,
prudência e, atê, escrúpulo.
A falta de uma legisl~ção norteadora do procedimento
vem dando margem à injustiças e chance ao protecionismo.
Q_projeto, vasado em 5 (cinco) artigos, estabelece que
as repartições públicas federais, autarquias, empresas
públicas ou entidades mistas, que tiverem necessidade de
recrutar pessoal, promoverão a abertura de inscrição
para concursõs, anunciados com antecedência mínima
de 60 (sessenta) dias; o edital será publicado em órgão
oficial e, em síntese, nos jornais de larga circulação;· durante 3 (três) dias consecutivos, pefo menos.
Estabelece, mais, que nenhum concurso ou prova de
habilitaçãO -será realizada sem um prazo mínimo de 15
(quinze) dias úteis, para recebimento de inscrições.
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Destaque-se que o projeto explicita o limite mínimo de
IS (dezoito) anos de idade para inscrição em concurso,
cumpridos à data do encerramento das inscrições. Aliás,
esta limitação etária mínima diz respeito somente à iiis- -criçào -e à prestação das provas do -COncurso púb"lico para
a selec;ão de pessoal, jâ que o Estatuto dos Funcionários
Públicos (Lei n" 1.711, de 1952), ~Só se -refere·· a elà como
idade mínima necessária para a posse em cargo público,

Cumpre destacar a necessidade de, apenas,. eliminar
pequeno óbice reducional do caput do art. (9 do projeto,

acrescentando-lhe após a expressão -

"promoverão a

abertura de inscrições" - o complemento que lhe falta
--"aos candidatos às provas seletivas".
Pelo exposto, somos pela sua aprovação, com a seguinte Emenda:

LEGISLAÇÃO CITADA

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -

Do Expe-

diente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n'~' 42(84,
que receberá emendas perante a comissão a que foi distribuído, pelo prazo de cinco sessões ordinárias., nos termos do art. 141, U, "b", do Regimento Interno,
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a Mesa, projetes de lei que vão ser Hdos Pelo Sr. 11'-Se_cretário.
São lidos os seguintes

PROJETO DE LEI DO SENXOO

N• 50,

DE 1984

Acrescenta dispositivo à Lei n'~' 6.360, de 23 de setembro de 1976, que udispõe sobre a vigilância sanitária dos medicamentos, drogas, etc., com vistas a de-terminar a utilização de embalagens econômicas".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'1' _ t acrescentado no art. 60 da Lei n'~' 6.360, de
23 de setembro de 1976, o seguinte§ 4"~~:
"§ 4'1' Atendidas as exigências previstas nOs parágrafõs anteriores e a necessidade de acondiciona-

men-to-que -pr-eser-ve e t-or-ne-i-nvioláveis---os--medí-ca~
mentos e drogas, o Ministério_da Saúde, ao aprovar
as embalagens respectivas, dará preferência a modelos mais econôm-icOS capazes de baratear- o seu
preço de venda ao consumidor."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"~~ Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O art. 60 da Lei ri'~' 6.360, de 23-9-76.,- (fiz que as emba-

lagens dos medicamentos e drogas, dentre outros produtos, devem ser aprovadas previamente pelo Mínistério da
Saúde.
E o VIII Congresso dos Trabalhadores Aposentados e
Pensionistas do Brasil, reunido em lpatinga, MG, entre
20 e 23 de outubro último, sugere que se adotem, como
medida capaz de baratear os preços dos medicamentos a
nível de consumidor, embalagens econômicas.
to que aqui se pleiteía, através do aci'és-círriO de mais
um parágrafo (sob n'~' 4) ao referido art. 60 da Lei n'~'
6.360(76.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1984.- Nehum Carneiro.

Cr.$ 52.00:o,o_o para CrJ 30.000,00, aproximada~

mente.

LEI N• 6.360 - DE 23 DE
SETEMBRO DE 1976
Dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farma-

--- -céüticos e correiAtos, cosméticos, saneantes e outros produtos,

e dá outras providências.

............. .............. ................... .
........ .....-....... .... -·-.
.........
~

-

-~

~

~ -~ .-.~

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 51, DE 1984-COMPLEMENTÁR

EMENDA N• I, DE 1983- CSPC
No caput do art. l'~', após a expressão: ... "promoverão
a abertura de inscriçõcif'' ...
Acres_cente-se: "aos candidat_os às_ provas seletivas" ...
Sala das Comissões., 4Cfe abril d_e 1984. ~Fábio Lucena, Presidente - Enéas Faria, Relator - Martins Filho
- Jorge Kalume - Carlos Alberto.

zida~ de
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Dá nova redação aos arts. 4'~', inciso X, e 7'~', parágrafo único, da" Lei Complementar n'~' 25 de 2 de julho
de 1975, alterada pela Lei Complementar-o'~' 45 de 14
de dezembro de 1983, que "estabelece critérios e limites para a fixat;ão da remuneração de vereadores".
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~' O inciso X do art. 4"~~ e o art. 7~', parágrafo único, da Lei Complementar n~' 25 de 2 de julho de 19.75,
alterada pela Lei Complementar n'~' 45 de !4 de dezembro
d~_ 1983,_ passam a vigorar com a seguinte redução:

X- a remuneração mfnima dos Vereadores será
de 4% (quatro por cento) da que couber ao Deputado Estadual, podendo, neste caso, a despesa ultrapassar o percentual previsto no art. 79.
Art. 7"~~ A despesa com a remuneração de Ve·
re.adores não ultrapassará 4%--(quatro.por cento) da
receita efcUvamente realizada por cada município,
no exercício imediatamente anterior.
Parâgwfo único. Se a remuneração calculada de
acordo com as normas do art. 4~' ultrapassar esse Hmi te, será reduzida para: que não o exceda, respeita-do o mínimo estipulado no inciso X do mesmo artígo,"
Art. 2'1'

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

caçào..Art.

3"~~

Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Tem sido prcocupa-çãÓ constante do Congresso Nacional assegurar remuneração condigna aos ilustres
membros 9as Cãmaras Municipais. Recentemente, o
Presidente da República sancionou projeto de lei oriundo do Cõngresso, aumentando dé 3 para 4% o percentual
sobre a receita orçamentária municipàl destinado à remuneração dos vereadores.
Na prática, essa alteração não socorreu os edis .dos
municípios de baixa população e de arrecadação poucÕ
significa!}va.
As alterações ora propostas vêm atender aos reclamos
dos representantes do povo nos municípios- menores, na
medida em que procura assegurar a percepção de remuneração mínima, que seja condigna com o exercício do
mandato dos vereadores.

Há exemplos Oagrantes da interpretação duvidosa dos
arts. 4~', inciso X. e 7"~~., parágrafo único, da Lei Complementar n'~' 25, de 2-7-75, com a alteração introduzida n-o
mesmo art. 7'~' pelo art. l'~' da Lei Complementar n9 45, de
_14-12-83. Nos municípios de Angelim e Poção, em Pernambuco, por exemplo, com a aplicação dos dispositivos
vigentes, os vereadores tiveram suas remunerações redu-

Torna-se, pois, imperioso dissipar as dúvidas quanto à
aplicaçào dos limites minimos de rem.uneração.
O aumento de 3 para 4% inserido no texto do urt. 7'1' da
Lei Complementar n'~' 25 pelo art. I'~' du Lei Complementar n\' 45, não se tornará justo se, de igual modo, não for
elevado no mesmo percentual o limite mínimo previsto
no inciso X do art. 4~> do diploma legal.
Por outro lado, a Lei Complementar n"~~45 contém im#
perfeição quanto â técnica legislatiVa. Com efeito, o Projeto Qe Lei Complementar sancionado pelo Exm'~' Sr.
Presidente da República, originalmente modificava are-dã:çiiO-dO art. 79 da Lei Complementar n9 25, de 2-7-75. A
lei, tal como foi sancionada, apenas modificou o texto do
ciiado artigo, sem, contudo, registrar a menção específiça _de que dava nova redaçào ao art. 7"~~ da Lei Complementar n'~' 25. Assiin, o presente projeto reproduz o mesmo texto do art. J<:> da Lei Complementar n'~' 45, de 14-1283, com a referência expressa à nova redação, conforme
recomenda a boa técnica de elaboração legislativa.
Da mesma forma, o acréscimo da expressão "respeitado o mínimo estipulado no inciso X do mesmo artigo",
elimina a dúvida sobre a hermenêutica da disposição
sobre o limite mínimo de remuneração que pode perceber o vereu.dor. Essa inserção assegura aos edis o Hmite
mínimo de 4% (quatro por cento) da remuneração que
couber ao Deputado Estadual, ainda que o limite estabelecido no art. 7<:> seja ultrapt:~ssado.
Em se tratando de prOvidência que irá corrigir as distorções ~istentes, restabelecendo o direito i_ncon_t):astá_-.
v;l que po~suem os vereadores à remuneração condizente Com o cargo oriundo de mandato popular, temos convicçào de que a iniciativa merecerá acolhimento.
Sala das Sessões,5-4-84 de 1984.- Humberto Lucena.
-

-

LEGISLAÇ'A-0 CITADA
LEI COMPLEMENTAR N• 25, DE 2 DE
JULHO DE 1975
(Com as alterações da Lei Complementar
n'~' 38, de 13 de novembro de 1979)
Estabelece critério e limites para a fixação da remuneração de Vereadores.
Art. 49 A remuneração dos Vereadores não pode ultrapassar, no seu total, os seguintes limites em relação à
dos Deputados à Assembléia Legislativa do respectivo
Estado:·
I - nos Municípios com população até 10.000 (dez
mil) habitantes, 10% (dez por cento);
I I - nos Municípios- com população de mais de
10.000 (dez mil) a 50.000 (cinqüenta mil) habitantes, 15%
(quinze por cento);
I l i - nos Municípios com população de mais de
50.000 (cinqücnta mil) a 100.000 (cem mil) habitantes,
20% (vinte por cento);
IV- nos Municípios com população de mais de
100.000 (cem mil) a 300.000 (trezentos mil) habitante,
25%_ (Yinte e cincó por cento);
V- nos Municípios com população de mais de
300.000 (trezentos mil) a 500.000 (quinhentos mil) habitantes, 35% (trinta e cinco por cento);
VI- nos Munic!pios de mais de 500.000 (quinheritOs
mil) a 1.000.000 (um milhão) de habilitantes, 50% (cinqüenta por cento);
VII- nos Municípios de mais de 1.000.000 (um mi-lhão) de habitantes, 70% (setenta por cento);
VIII- nas Capitais com população até 1.000.000 (um
milhão) de habitantes, 50% (cinqüenta por cento);
IX - nas Capitais com população de mais de
1.000.000 (um milhão) de habitantes, 70% (setenta Por
cento);
X-- ã remuneração mínima dos Vereadores será de
3% (três por cento) da que couber ao Deputado Esta-
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dual, podendo, nesse caso; a despesa ultrapassar o percentual previsto no art. 7q
Parágrafo único. A remuneração--dos Vereadores
dos Territóríos do Amapã, Rondônia e Roraima será
calculado com base na dos Deputados às Assem_b]~ias
dos Estados do Pará, Amazonas e Acre, respectivamente.

Art. 79 A despesa com a remuneração dos Vereado-_
res não poderá, em cada_ Município, ultrapassar, anualmente, 3% (três por cento) da receira efetivamen1e n;a.lizada no exercício imediatamente anterior.
Parágrafo úrliéo. Se a remuneração calculada de
acordo com as no_rmas do art. 41' ultrapassar esse limite,
será reduzida para. que não o exceda.
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que funciona, atualmente, como uma Fundação vinculada ao MinistéTio da Previdência e Assistência Social.
O Sr. Jorge Kalume- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com-imenso jjra~
zer, eminente Senador Jorge Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Estuu muito satisfeito de ouvir
·essas referências elogiOsas à Presidente da LBA, a Sr•
Léu Leal que, neste seu quinto ano de exercício à frente
da instituição, vem inegavelmente realizando obras marcantes, principalmente no campo social para a qual se
desUna a sua instituição. E mais, está cumprindo com
mais fervor aqueles princípios traçados pela primeira
presidente, que foi a inesquecível Darei Barros. Portanto, os meus cumprimentos a V. Ex• por essa feliz
~lembrança.

LEI COMPLEMENTAR N• 45, DE 14 DE
DEZEMBRO Dlô 1983
Estabele critério para a remuneração de Vereado--

res.

O Presidente da.. República. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu satldono a seguinte Lei Complementar:
Art. I~> A despesa com a remuneração de Vereadores não ultrapassará a 4% (quatro por cento) da receita
efctivamente rCJlizada no exercfcoo imediatamente anterior.
Art. 29 Esta Lei entra em vigCirna data de SU<t publicação.
Arl. 39 Revogam-se as disposíçõeS em ·c(u1Tráfío.
Brasília, 14 de dezembro de 1983; 162" da Independência e 95~> da República. - JOÃO FIGUEIREDO Ibrahim Abi-Ackel.
( Ãs Comissões de Const!íuiçdo eJustiça e de Finanças.)
O SR. PRESID_ENTE (Moacyr Da lia) -Os projetas
lidos serão publicados c remetidos às comissões competentes.
Há _oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival
Baptista.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PDS- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs . .Senadores:
Ontem, o eminente _Senador Nelson Carneiro teve
oportunidade de _se pronunciar sobre o transcurso do 511
aniversário da Presidente Léa Leal, à frente da LBA. Re-cebeu, na oportunidade, inúmeros apartes de colegas,
aos quais me associei, todos exaltando a personalidade e
a gestão daquela eminente brasileira.
Hoje, contudo, abordarei, especificamente, o Relatório da LBA, referente às atividades desenvolvidas em
1983.
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Legião Brasileira de Assistência--(LBA), vem divulgando o_ Relatório das suas atividades e realizações em
1983, ao mesmo tempo em que promove a mais ampla
disseminação possível através dos órgãos de comuni·
cação social, de sumários, informações e dados estaústicos considerados mais -importantes, a respeitõ-do seu desempenho em todo o território nacional no decorrer de
1983.
A LBA, destarte, não somente obedece ao imperativo
legal que dispõe sobre a prestação de contas dos órgãos
governamentais como__demonstra, de maneira insofismável, o talento, a competência e a extraordinária capacída~
de empreendedora de sua digna e Hustre Presidente Léa
LeaL
O Relatório anual_ da_LBA pelas suas dimensões, densidade informativa e, sobretudo, em virtude do seu vasto
conteódo numérico e estatístico, proporciona o conhecimento objetívO e uma visão panorâmica dessa notável
instituição criada, em 1942, por Dona Darcy Vargas e

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a
V. Ex•, eminente Senador Jorge Kalume, pelo seu aparte
e pelo depoimento que dá a respeito da LBA, que muito
enriquece este_ nosso pronunciamento".
Comq_ é dQ conhecimento geral, a LBA, na fecunda
gestão da Presidente Léa Leal, busca atingir uma multi~
plicidadt! de obje_tivos convergentes, que se poderiam resumir na missão prioritária de valorização sócioeconómica do indivíduo e da comunidade, através devariadas linhas de atuuçào que acompanham o homem do
nascimento à velhice.
Assim, aLBA atende, prioritariamente, a todo e qual~
quer brasileiro carente, de baixa ou nenhuma renda, em
unidades próprias ou cedidas pelas comunidades, e ain~
da, através de convénios com entidades assistenciais es·pecializadas.
Destacam-se, na vasta programação da LBA os projetas relativos à Assistência ao Menor por intermédio das
Creches Çasulo que, !'la suas diversas modalídades proporcionam o atendimento das necessidades b;;i;sicas de
quase I milhão de pré-escolares carentes no conce_rnente
à assisiênda nutricional, médica-odontológica, social e
pedagógict;.
Convém esclarecer que o atendimento _diário das
Crianças em -Creches permite às mães o exercício de atívtdades remuneradas fora do lar.
Em 1983 foram atendidas 908 mil crianças a um custo
total de II ,5 bilhões de cruzeiros. Ot..-stas, 300.000 novas
vagas foram implantadas, a partir de novembro, com n::cursos repaSsados à LBA pelo Fundo de Investimento
_ Social (FINSOCIAL).
Vale a pena enumerar, embora concisamente, algumas
informações a respeito dos outros programas básicos da
LBA no que tange ii Educução para o Trabalho, Legalização do Homem Brasileiro, Ações de Saúde e Assistência Nutricional, Projeto Elo, Colónias de Férias, Assistência aos Excepcionais e aos Idosos, o PRONAV-LBA,
(Programa Nacional do Voluntariado), e as Grandes_
ca-rhjninhas de 1983, "SOS-Sul", e "Nordeste Urgente".
Educação para_ o Trabalho:
É uma programação voltada para formação de mãode-ob(a qualificlld~ e suprrfnento das carências básicas.
Atendeu, em 1983, -mais de 810.000 pessoas em cursos especializudos e em grupos de produção, a um custo total
de 2,4 bilhões de cruzeiro:>.
Legalização do Homem Brasileiro:
Fornece documentação legal às pessoas sem recursos,
propórcíonando·lhes, desse modo, o acesso_ à rede oficial
de ensino, ao serviço militar, ao mercado de trabalho e
aos benefícios da previdência e assistência social. Foram
exec_utados, em 1983, quase I milhão_ de atas de registro
civil a um custo total de 69f milhões de cruzeiros.
Este programa propicia também à mesma clientela carente,_ assistência judiciária.
Ações de Saúde e Assistência Nutricional:
• Ações de Saúde
Compreendem assistência médica, odontológica, imunológica, orientação sanitária e ainda.campanha de aleitamento materno e de saúde comunitária, desenvolvidas
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nas unidades próprias da LBA. Foram registn_l.das em
1983, 6,3 milhões de atendimentos a um c;usto total de
590 milhões de cruzeiros.
• Programa de Complementação Alimentar
O PCA busca a melhoria do padrão nutricional degestuntes, nutrizes e críanças de até 36 meses.
Atendeu mensalmente, até outubro, uma média de
400.000 pessoas.
Projeto Elo:
Promove- alividades recreativas, sociais, educativas e
comunitáriãs entre menores escolares na faixa etária de 7
a 18 anos. Seu propósito é prevenir a marginalização_ do
adolescente, oferecendo-lhe oportunidade de integração
social efetiva em sua própria comunidade. Em 1983 partíciparam do Projeto 113 mil menores, tendo sido utilizados recursos da ordem de 536 milhões de cruzeiros.
Colônias de Férias:
Nas colónias são proporcionadas ativjdades recreati·
vas e culturais, orientação -pedagógica, assistêiicia médica e dentária e alimentação a crianças de 5 a 14 anos.
Participaram das Colónias de Férias em 1983, em seus
dois períodos de execução: janeiro/fevereiro e julho 250
míl menores, a um custo total de 263 milhões de cruzeirãS.
Assistência Social Complementar.
Foram assistidas mais de 1,3 milhões de crianças em
suas necessidades emergenciais relacionadas à saúde, nu- triçào, educação, moradia, vestuário etc, com dispêndios
de I ,2 bilhões de cruzeiros.
Assistência Social Geral:
DentiO deste programa são desenvolvidas atividades
1/"0ltadas para a família e a comunidade: Trabalho Social
de Grupos, Grupo:; de Ação Social, Assistência ao Homem -do Campo, Domingos Comunitários e ASststêncir
Social Complementar. Foram atendidas, no total dos
cinco programas, cerca de 3;2 milhões de pessoas, a um
custo to_tai de 1,3 bilhão de cruzeiros, Distribuiu cerca de
13 mil toneladas de produtos industrializados aplicando
recursos da ordem de 10 bilhões de cruzeiros, dos quais
4,3 bilhões de cruzeiros oriundos do FINSOCIAL.
• Programa do Leite em Pó.
Atendeu, mensalmente, a média de 240,000 pessoas,
entre gestantes, nutrizes e crianças, encaminhadas pelos
serviços de saúde dos Centros Sociais. Aplicando 7, I bilhões_ de cruzeiros, o programa distribuiu cerca de 6,5 mil
toneladas do produto.
Assistência aos Excepcionais:
São cerca de 60.000-pessoas em tratamento permanente, além de concessão de cerca de 9.000 auxilias
complementares e da execução de 420.000 a tos de recepção, inscrição e triagem, o que totalizou em 1983,
perto de 490.000 atendimentos, u um custo de 9,6 bilhões de cruzeiros.
Assistência aos Idosos:
Integração do idoso na sociedade. Cerca de 315.000
atendimentos, dos quais 62.000 mil em assistência permanente (internações e centros de convivência), 20.000
através de auxflios complementares e 233.000 em ser~
viços de recepção e triagem, com recursos superiores a
2,3 bilhões de cruzeiros.
Programa Nacional do Voluntariado- PRONAV /LBA:
Criado em 1979, sob a presidência de honra da Sra.
Dulce Figueiredo, o PRONAVJLBA é o grande instrumento de mobilização social e comunitário da Instituição. Em 1983, imputando-se os resultados das campanhas "SOS-SUL" e "Nordeste Urgente", o PRONAV
beneficiou 14 milhões de pessoas, utilizando-se do trabalho voluntário de !6_1 mil pessoas e da ação sistemática
de 999 Núcleos de Voluntariado em todo o País.
Gra-ndes Campanhas de 1983:
Campanha SOS-SUL.
Rearízilda em benefício das Vitimas das enchentes verificadas no sul do País, nos meses de julho a setembro,
arrecadou e distribuiu cerca de 4 mil toneladas de donativos a 150 mil pessoas dos Estados do Paranâ, Santa Cil.tar.ina e Rio Grande do Sul.
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No caso específico do Nordeste deve-se relembrar que
deveriam receber at~mentos mais de 1O milhões de flagelados, em situação crítica, residentes em cerca de 1.000
Municípios do Maranhão à Bahia.

Nordeste Urgente:
Decorrente de sua ação no SOS-SUL, coube à LBA,
desenvolver a coordenar uma Campanha em socorro aos
flagelados da seca nos nove estados do Nordeste. A adesão de todo o povo brasHeiro, foi decisiva e representou
a adoação de 5,873 mil toneladas de alimentos, além de 5
bilhões de cruzeiros, que permitiram a compra de mais
I 0,5 mil toneladas de gêneros alimenticios. Permitiu o
atendimento a 1,451 milhão de famílías nordestinas da
ârea da seca.

Cumpre acentuar que a substanciosa exposição relativa ao desempenho da LBA no decorrer de 1983, situa-se
no contexto mais amplo das ativi_dades, realiZações e ini- ciativas por ela desenvolvidas de 1979 a 1983- ou seja,
os 5 anos àa excepcional administração da Presidente
Léa LeaL

Torna-se indispensável assinalar no que se refere à
atuação da LBA, em 1983, a sua decisiva participação
nas Campanhas "SOS~SUL" e "Nordeste Urgente", respectivamente destinadas a socorrer os flagelados dis enchentes que inundaram Paraná, Santa Catarina _e Rio
Grande do Sul.
ConfOrme asseverOu a dinâmica Presidente Léa Leal
... "se as águas do Sul representaram uma catástrofe de
grande intensidade, mas, felizmente, de restrita duração,
o crítico ressecamento da quase totalidade da área de
nove estados do Nordeste, tragicamente acentuado na
segunda metade de 1983, traduziu a manifestação mais
aguda de um desequilíbrio climático _que preocupa os
Governos, desde os tempos do Brasil ImpériO".
Unindo-se à Rede Globo de Televisão, dedicou-se a
LBA ao planejamento e montagem de operações de socorro em grande escala, de grande vulto e extrema complexidade em face da extensão dos alvos colimados e das
p:oporções dos flagelos.

- Para que se possa avalíar as dimensões deSSa pro-tfcua
e dinâmica gestão, solicito a incorporação ao textci deste
pronunciamento do Quadro anexo, Ciue resume. em t~t
mos quantitativos, os resultados da Administração Léa
Leal, de 1979 a 1983.
Seria impOssível e, certamente, desnecessário, reproduzir, nos concisos limites destas considerações, o doeu~
menta que me (evou a esta tribuna.
Desejo contudo assinalar, que os resultados levados
ao conhecimento de todo o Pais, consagram a adminis-tração da incansável Presidente da LBA, Senhora Léa
Leal, como um dos segmentos mais positivos do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo, contribuindo, decisivamente, para maior valorização de sua cre-dibilidade e prestígio perante a Nação brasileira.
Eram estas as considerações que desejava fazer nesta
oportunidade. (Muito bem! Palmas)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR LOUR!VAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO).-
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5 ANOS DE ADMIN!STRACÃO LÉA LEAL
Resultados

ATENDIMENTOS

PROGRAMAS

1979

1980

1981

Creches--casulo( 1)
169.139
Complementação AlimentÚ( 1)
309.987
Voluntariado(PRONAV (LBA) 1.091.265.
Educação para o Trabalho
702.556
ExcepCionais
96.862
Idosos
33.210
Registro Civil
2.393.589
Lições de Saúde
2.481.167
Distribuição de Leite em Pó( 1)
123.368
Colôoias de Férias
600
Elo
10.000
Assistência Social Geral
890.416
Assistência: Social Compleffientar 641.911

117.541
100.697
L487.719
2.652.561
163.832
10.500
95.207
1.276.284
692.29.0

323...259
295.614
3.380.594
835.854
344.853
160.277
1.763.247
4.949.534
292_685
.... 181.156
96.594
3.393.711
1.254.504

8.944.070

11.608.532

17.271.882

TOTAL

280.591
300.939
2_623.871

806.506

I98l

1983

TOTAL

461.392
908.302- 2.148.683.
332.992
609.139
1.848.671
3.801.965 ,14.256.242(') 25.153.937
808.616
812.757 3.966.293
448.115
487.757
1.495.128 296.407
315.543
906.134
1.392.718
953.475 8.990.748
6.647.070
6.396.o8i- 23. !26.413
27J.ll8
238.602
1.089.605
253.433
250.520
696.209
113.788
-418.090
102.501
1.024.819
.1.740.992 . 8.326.222
2.711.825
2.871.279
8.171.809

18.558.981

29.954.477 86.337.942

(I) Os resultados anuais apresentados nesses programas correspondem à clientela média mensal efetivamente
atendida.
(2) Incluídos os atendimentos nas Campanhas "NOrdeste Urgente"e -··soS-Sul".
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O SR. PRESID~NJ:E (Moacyr Dalla) - Concedo a
pa!,avra ao nobre Senador Nelson Carneiro, que falará
como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB - RJ. Como
Líder, pronuncia o seguinte discurso. - Sr. Presidente,
Srs, Senadores:
Um dos aspectos mais graves da realidade brasileira,
excluído o largo debate sobre o problema político, é a
saúde do povo. Quem quer que examine as nossas estatístíca~ -verificará.qüe. não só faltam médicos em vãrios
municípios deste Pai~. com'Q. em número muitO maior
.faltam dentistas.
Recentemente, o Go\I.Crnador do Estado de São Paulo,
o ríosso ilustre ex-Colega Franco Montara, estava pronuncíando a presença de médicos em cerca de 200 municípios paulistas. Imaginem V. Ex's, o que ocorre em
outros Estados menos favorecidos.
O problema da falta de dentistas é muito mais grave.
Há muitos anos, relator de um projeto que criou o Coriselho Odontol_ógico, apresentei uma CJT!enda, que foi
aprovada pela Comissão de Constituição e Justiçà., mas
depois não mereceu ·a apoio do Plenário.
Essa emenda assegurava ao dentista jovem que se dispunha a ir para o interior um empréstimo para qué-comprasse os aparelhos necessários ao exercício de sua profissão. O médico pode têVar alguns e poucos apare!hod,
mas o dentista requer, sém dúvida, uma cadeira especial
ou Vários -inst"ilimêntos que lhe custam caro e que nem
todos podem adquirir.
Srs. Senadores, trago aqu1 o -retrato do Brasil. Um retrato que todos conhecem. O retrato do Brasil triste, (Exibe uma fotografia) que se vê nos dias de carnaval, cantando os sambas nas ruas. E: o Brasil que se Vê no sertão,
no interior e também nas capitais; é o brasileiro sem dentes. Que prOvidências efetivas, Srs. Senadores, tomam e
têm tomado as autoridades para mudar e:sse triste quadro?
Daí, o apelo que neste momento faço a todas as autoridades do País, à Imprensa, aos meios de divulgação,
para que iniciem Uma campanha em favor da saúde do
povo, que jã se diz que muitas vezes e quase sempre começa pela boca. Não s6 os peiXes morrem pela boca;
também os homens. Por isso mesmo, estou endereçando
a milhares de brasileiros preocupados com o problema, e
tambêrh aos-Ilustres membros-dcista Casa, á'seguintecar~
ta!
~•Dentre os inúmeros problemas que afligem nossa população, é destaque o odontológicO que, deVí.:
do principalmente à recessão, só permite que no máximo 10% dos brasileiros posSam manter eficiente
tratamento dentáriO.
Preocupados com essa gravrssima situação, como
de nosSO devú, occirreu-nos a idéia de adicionar aos
..alimentOS
elementO que, ·desde os recémo~scidos aos· mais_ idosos_, evite nos· adoles~,Q~~ e
combata nos adultos as cârie.S, que provocam infecções e quedas de dentes.
Nossa iniciativa repousa nos resultados do comb~te à t~reóide, com o_ a_dicionamento do iodo no
- sal, e que, pratfC~mente, _eliminou os chamados «papos", comuns em. anos passados e de tão triste
lembfânça.
Para_ resolvermos esta questão, eQdereçamos pedido de colaboração ãs Universidade Estadual e Federal do Rio de Janeiro, UNICAMP, Viçosa, Santa
Ürsula, Gama Filho, Católica, à Faculdade de Engenh~ria d_e f..I~mento_s de_ Barretes, à A,ssoc_iação
BraSiíiira d8~s Indústrias de Alimentos de São Paulo, de Nutricion_istas, de Odontologia e Médica do
Rio- de Jafleifo, além do Prof~ssor Antonio Carlos
Nader, autor de uma fórmula de goma de mascar
que combate as cãdes.
Conseguida a solução que permita um aditivo
nos alimentos, estaremos combatendo a cárie desde
a mamadeira até os qu~tiveram o prêmio de atin·gir

·um-
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idades avançadas, assegurando às futuras-geraÇões a
saúde da boca, de tanta importância para todos.
Os problemas hoje existentes, que só consegUem da
Previdência a_ e~traçU·o dos dentes, precisa de nova vis_ão,
tornando ob_dgatória nas escolas, nas fábricas, nos hospitais, nas creches, nos sindicatos, além de_gabinetes volantes, a instalação de gabinetes dentários, para tratamento dos dente.s ~não extraçào, o.ssegurando gratuidade total aos mª-.lo_res de 65 anos de idade, aos aposentados, aos pensionistas, aos que ganham até__ tr:ês_saliri~s
mínimos c ressarcindo do material usado os que recebt:nlde três a sele salários mínimos, oherando os .que percebem acima desse teta com o pagamento do material e
mais vinte por cento para cobrir as despesas com aqueles
que não podem pagar."
O Sr. João Lobo- Permite V,
O SR. NELSON CARNEIRO nobre Senador João Lobo.

Ex~

um aparte?

Com muiTa honra,

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Nelson Carneiro,
escusad9 pambenizar V. E_x•, o homem que levantou a
campanha do divórcio neste Pafs e que tantas e oportunas idéias tem dado aos _GOvernos e a esta Çasa. Quero
parabenizar_ Y~E.x!_pelo assunto que ab_orda neste momento. Já está no tempo de ser cuidada com urgência a
estéticu _d_as nossas populções, principalmente das mais
carentc.s. Esse re.trato dL) desdentado, do bang_u_ela, é
quase o retrato comum a todo o Brasil, principalmente
nas regiões mais pobres- e desfavorecidas. Dlfic;il[ilen_te
encontr;~-se um riso bonito, dentes brilhantes c bons, nas
populações pobres. c: de baixu renda. Os institutos,- ã Previdênciu, todos esses órgãos que dão assitência médica,
dão dentâria tambêm, mªs somente, como diz V. Ex~,
para a cxtraçào, para aumentar o número dos desdentados nesta Pátria. Quero, pois, estender a V,_E_J-;._~ os meus
parabéns, os meus aplausos e o meu apoio, no momento
em que V. Ex~ levanta esta campanha que tão bem fará à
estética e à saúde do povo brasileiro.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. EX•,
porque V. EX•. vivendo_ no Piauí e conhecendo as t(;giões mais carentes desteYaís, conhece em sua extens~o
o drama de centenas de milhares de brasileiros que nUa
podem comparecer às clíncias dentárias particulares, e
muitus vezes não encontram nem um dentista que lhe arranque o dente. Dai;.~ proliferação dos ~·dentistas práticos" tão comb;,~.tidos pela classe odontológica, e que são,
em muitas regiões, a única s_olução na hora da. dor, na
·hora do desespero.
Muito obrigado a V, Ex•
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V, Ex' um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -Com mui.ta honra,
nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobr_e $enador Nelson_
Carneiro, V. Ex• fala de maneira tão convincerile e sua
causa é tllo simpática qt.ie hoje até dispensaria certOs audioVisuais mais candentes, digamos assíni". V. Ex• levanta
mais uma bandeira que., tenho certeza, há de receber a
consagração nacional, da mesma forma C9!11Q_l:mtas Outras causas suscitadas por V. Ex• e que, atinai, cUlminaram com o aprimoramento da nossa convivência social.
Esse problema dos desdentados, problema de saúde
odontológica, hoje, atingiu níveis gravíSs-imoS, õãõ-ãpenas pela incidénciU vasta que alcança o território nacio~
nal e, virtualmente, todas as fãi"X:ãS etárias deste ·país,
mas sobretudo pelas dificuldades que tem a nossa popu~
lação de encontrar solução, para esses problemas. O tra~
ta menta dentário, hoje, é um dos grandes escândalos nacionais. As contas cm consultórios são astrariômicas,
sabe V. Ex•, e crescem-dia-ti~dia com a_ desvalorização do
cruzeiro, com a nos:sa angústia cambial, uma vez que a

maior parte desses materiais para prótese, para o tratamento dentário, em última análise, são mate_ria_is importado:;. De uma forma ou de outra, isso serve como pretexto paru o encarecimento do traiamento. De modo que
a atitude que V. Ex~ assume, em função de medidas preventivaS, de ak<:~nce de massa, eu acho qUe é <1 posição
mais correta neste momento. Gostaria aperias, nobre Senador, de receber de V. Ex~. mais adiante, subs-ídios melhores u re.spt:ito dessa goma de mascar que combate as
cáries e a respeito deste a.dilivo Q.ue V. Exf-propõe seja
acrescenta_do aos alimentos como medida preventíva
contra as cáries. No mais, nós nos solidarizamos com V.
Ex•, nós respeitamos esse_ trabalho que dignifica mais
uma vez o seu mandato, e nos congratulamos com o seu
pronunciamento de hoje _à tarde,
O SR. NELSON CARNEIRO -:- Muito obrigado a V.
Ex•. Muito me honra a intervenção de V; Ex~e quero dar
um esclarecimento. A goma de mascar existe mas sobre
-OS seus resuJtados eu não tenho elementos para depor.
Por isso mesmo, dirigi-me a várias instituições que po-dem dar seu depoimento e sugerir um aditivo, uma pesquisa para um aditivo, como se conseguiu com o iodo no
sal para combater a Tireomegalia.
É possível que esses especialistas, essas entidades, essas universidade encontrem um aditivo que se torne Uma
medida preventiva, para evitar que o Brasil seja um país
de desdentados. E:>te é um retrato do Brasil, do Bras_il de
qUase 80 milhões de habitantes.
O sf. Fábio -Lucena nobre Senador?

lhos. Não será o iodo no sal que vai impedir que a minha
amiga Maria da Glória perca os seus derradeiros dentes.
O que possivelmente mais contribuiria para a conservação dos seus últimos dentes seria a ligação das trompas, que ela tanto almeja fazer, mas não pode, pois não
dispõe dos quinh~ntos mil cruzeiros necessários.
Nobre Senador Nelson Carneiro, com isto quero dizer
-sem tirar o mérito da campanha de V,_Ex', que é um
verdadeiro puladino no Congresso das irandes causas
nacionais- que o ângulo que V. Ex• aborda ê apenas
Ufn detalhe da questão maior que é a instituição duma
polftica de natalidade, como muitos outros países católicoS Já fizeram, na qual o problema do_aborto seja co(ajo~
sa e devidamente r'eg:ulamentado. Isto sim, parece-me,
salv:.ui~ os dintes de milhares ou milhões de Mariã.s da
Glóiia qUe há no Brasil. Muito obrigado a V, Ex'.

O SR. NELSON CARNEIRO- Agradeço a V. Ex• a
intervenção. Lembro queoassim se salvariam muitas Marias da Glória, porém evitaríamos que nascessem também muitos brasileiros. No caso a que V. Ex• se refere, a
Maria da Glória pode ligar as trompas- e os hQmens o
que ligarão?
Sr. Presidente, leio o trecho final desta carta:
"Este o desafio para todos nós e as fórmulas que
oferecemos ao exame do prezado amigo, pedindo
que nos auxilie com suas sugestões, tanto no problema du alimentação quanto no do tratamento, para
que se possa encontrar solução que v_enha tirar os
nossos ifmãos atualmente marginalizados.
Juntos e inspirados por Deus, haveremos de conseguir o alvo que hoje desafia a todos. nós. Assim esperamos".

Permite V. Ex' um aparte,

O SR. NELSON CARNEIRO -Pois não, com muita
honra.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Nelson Carneiro, dizia hú pouco a um advogado, meu amigo, que é necessário àquele que chega ao Senado esperar um ano
pura apartear V, Ex~.
_ O SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado.

O Sf. Fábio Lucena ...:.:·FoTúatamente o que fiz. Nesta
oportunidude, gostaria de ler um impressionante depoimento contido em documento publicado pela revista Se-.
nhor, em seu número 159, edição de ontem: •·o Brasil tem
30 milhões de desdentados". 3_0 milhões, nobre Senador!
O país mais populoso da América do Sul depois do Brasil, é a Argentina, com 27 milhões de habitantes. A primeira população-âo COntinente é o Brasil, com 120 milhões de habitantes, a Segunda população maior é a de
desdentados bms_ileiros, com 30 milhões de habitantes.
Cumprimento V, Ex~ por esta campanha ex.traordinária,
que, por certo, huverá de produzir os seus banéficos efei~
tos para a nossa grande e desdentada Nação.
O SR. NELSON CARNEIRO-:-· Muito ()brigado a V,
Acredito, porém, com a devida vênia, que esses 30
milhões são aqueles que foram recenseados, porque a
populaç1io que necessita da assistência dentária de-ve_.ser
muito maior. De qualquer forma, essi!s 30 milhões já são
mais do que a população _da Argentina, o que constitui
dado grave e impressionante.
Ex~

O Sr. Luiz Cavalcante nobre Senador?
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V. Ex• permite um aparte,

O SR. NELSON CARNEIRO Senador Luiz Cavalcante~

Com muita honra,

O Sr. Luiz Cavalcante- O retra_to que V. Ex• distri·
buiu é quase que a cópia fiel de uma pessoa que muito
conheço. É a Maria da Glória, que mora lá no Paranoá,
Tem sete filhos, pobre como Jó, ou mais ainda, porque
,Jó era bem mais conformado que ela. A cada filho perde
dois ou três dentes. Está g;ávida novamente, Completamente banguela estará ela daqui a mais três ou quatro fi-

O nobre Senador Marcondes Gadelha lembrou o alto
custo das intervenções dentárias neste País.
Contava-me, ontem, ilustre Senador, que um funcionário desta Casa levara sua senhora para fazer um tratamento e o dentista lhe pedira apenas 7 milhões de cruzeiros, o que mostra como é impossível à grande massa de
brusileiros tratar dos problemas da boca._
Sr. Presidente, concluo esta intervenção citando f;laçlre
Vieira, o que, aqui, entre nós será muito do agrado do
Ministro Leitão de Abreu: "Não há coração tão surdo
que se ouvir não responda; nem tão mudo que, se é cha- mado, não ouça; até os brutos penhascos do desertorespondem às vozes, e o eco, que nos parece uma repulsa, é
uma -srm-patia".
Srs. Senadores, espero que as palavras ora proferidas e
os aplausos aqui recebidos não sejam em vão, e que se
inicie uma~cruza-da pelu redenção de milhões de brasileiros. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavn1 ao nobre Senador Jaison Barreto, que falará por
cessão do nobre Senador Fábio L1,1cena.

O SR. JAISON BARRETO (PMDB- SC. Prr,nuncia o SCguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senado-

,es.

O rumo que vem tomando a questão das eleições-diretas, conforme campanha promovida pela Oposições, e a
resistência do Executivo em aceitar o cumprimento da
jurada redemocratiz:Jçào, que se poderia cumprir sem
traumas, mercê do grande respaldo popular, vai envolvendo, em inesperado impasse, a intermediação dos
quartéis pelo pronunciamento dos seus mais diferentes
porta-vozes, autorizados ou não.
-- (fíffipacto-CrilociOn:ai que esse fato ptovoca na popul~ção e no Congresso obriga~nos, nestã tarde, a nos abstrairmos de nossa condição de Vice-Presidente desta
Casa e virmos à Tribuna pura discutir com nossos Pares
a natureza intimldatória de algumas dessas declarações,
que desservem à causa da democracia.
No curso de nosso pronunciamento procuraremosdemonstrar que à luz dã realidade nacional e internacional
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é falso o b_rilho de tais relâmpagos, e que-qualquer tentaw
tiva de golpe contra as instituições democráticas nada
mais será que pura insensatez. E o faço com a consciência clara e com a noção de tempo e de circunstância, dentro de um Congresso incapaz e impossibilitado de remendar pequenos aspectos do Orçamento deste País, enquanto prepostos e banqueiros internacionais aliãlis-am e
esmiuçam as nossas contas e determinam preços, políticas, custo da energia, etc.
Há algumas semanas a opinião pública foi sui-freendi-da por mais urna entrevista do Chefe do SNI, General
Medeiros, ab_ordando exclusivamente assuntos políticos
de relevância. Naquela oportunidade, o Brasil, empolgado pelo maior movimento cívico de nossa História, que é
a campanha pró~diretas, tomou conhecimento; então, de
que não o Presidente da República, mas o poderoso e influente chefe do_ SNI vetara o restabelecimento ..das
eleições diretas neste século, exatamente qll3.nd0 o Ministro da Marinha, Almirante Maximiano da Fonseca,
era súbita e misti::ríosamen-te afastado do cargo, logo
após ter dito reconhecer o direito e o povo manifestar-se
em praça pública, desde que_ o fizesse segundo a lei e em
perfeita ordem, tal como se tem dado.
Houve a violenta luta entre o Ministro da Justiça e o
chefe do Gabinete Civil áa Presidência da República, notoriamente desfechada pelo chefe do SNI.
Vieram as ordens do dia dos ministros militares, apretexto de carnemorar um everi!:o que -deve ser_ superado,
conseqUência da anistia obtida pela NaçãO, e deixado ao
julgamento da história.
O Ministro do Exército, em sua ordem do d!.a proferiu
palavras copiosamente Cõni.entadas pela Imprensa,
traçando um paralelo absurdo entre dois momentos tão
diversos, como o de 64- e o atual. Não pr~(eriu, como
sempre, uma única palaVra sobre a imensa sucesSão de
escândalos que desmoraliza_a autoridade em nosso País,
nem sobre episódios como os das bombas do Riocentro,
Câmara dos Vereadores do Rio e Orderii-do.S AdvogadOs
do Brasil, na Guanabara.
O General Walter Pires em cujo nome ora se fala para
suceder o General Figueiredo, juntamente com os dois
Generais Mi::delrOS e Ludwig, secundou a pOsição assumida pelo chefe do SNI, dizendo à opinião pública que
as Forças Armadas são contra a mais vasta, bela e ordeira campanha já ocorrida em nosso País.
E mais: que vetam o restabelecimento das eleições diretas para a Presidência âa R.epúOITc-a;-tiUe porá- fim ao
esbulho imposto ao povo brasileiro há vinte anOs.
E para tudo isso invoca os antepassados do Exército,
como se para posição tão e·quívoca e contrária ao inte~
resse nacional, contasse_com o aval de Caxias, Osório
ou, para nos situarmos m:ais aproximadamente, CasteUo
Branco, Eduardo Gomes, Juarez Távora e tantos ilustres
chefes do Exército que, ein numerosas oCasiÕes, se oPuseram ao esbulho que se quer perpetuar.
, Aqui cabe, inclusive, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
recordar a figura do General Euclides Figueiredo, cuja vida não permite dúvida sobre como reagira a esse veto,
em cuja existência- não cremos.
E, entre tantos sinais negativos, o silêncio do Ministro
da Aeronáutica, Brigadeiro Dé!io Jardim de Mattos, qÚe
até há pouco comungava plenamente dos pontos de vista
expressos sempre pelo ex-Ministro da Marinha.
E houve a entrevista do General Newton CruZ, apretexto de comentar a ordem do dia do Ministro do &&reito. Uma longa seqUência de pronunciamentos eminentemente políticos, sobre tema de_decisiva importância para
o presente e o futuro deste País, que a ConstituiÇão declara da exclusiva competência do Leg-íSJaiivo-, Pois relativo à soberania nacional. E tivemoS a meiancóliêa fala
do General Figueiredo, de autoritarismo sem prec_edente
em nossa história. -
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Aproxima-se a data em que o Legislativo_!erá que se
·prO"nunciar sobre as eleições diretas.
Novos eventos surgem.
A imprensa revela que pâra~quedistas eStão mobilizados pura o cerco de Brasma e, especialmente, do Congresso~

E, quando da visita do Rei da Suécia, assistimos como
que a um ensaio geral_da anunciada ocupação d_e Bra~flia
e .do cerco ao Congresso por tropas militares. A apreen~
são cresce em toda parte e a opinião pública já se ínquieta. Até mesmo o Vice-Presidente da República declara
ver "prenúncios" de crise, tudo como se estivéssemos à
véspera de mais um golpe pretoriano, com o qual se pre-tende .silenciar 130 milhões de braSileiros e impedir alegitima_s:ào çio exercício do poder ~m no_!;sa Pátria, assim
reStabelecendo~se a ãutoridade no País que se mantém
desgove~n~ndo há anos.
Diante dessa eventualidade, como se comportariam os
governadores de Estados eleitos pela Oposição em 82? E
os diversos candidatos tanto pelas diretas quanto pelas
indiretas? E como se comportarão os diversos organis~
mos de expressão social, como os diversos sindicatos, a
CNBB, a Ordem dos Advogados, a Maçonaria, os grupos estudantis, de joVens, de mulheres e dos diferentes
movimentos de minorias? E qual não seria a resposta dos
organismos internacionais e dos paí.ses que apostam na
retomada do processo democrático brasileiro?
Sr. -Presidente, Srs. Senadores, não acreditamos na
existência desse veto das forças armadas à eleição direta,
lá. _Isso porque não dissociamos os mil~tares do povo,
- não- os vemos como uma casta a opor~se à Nação, e a
seus mais profundos sentimentos. Estamos d(SSO- cÕnvictoS, até mesmo pelo que nos ensina nossa história, na
qual as instituições militares jamais .se opuseram às grandes aspimçõcs nacionais.
Nào acreditamos, Sr. Presidente, que os militares desprezem e odeiem q povo, precisament_e quando o P!i;ís é
afogado por imensa série de gigantescos escândalos, que
nos desmoralizam até no Exterior, como se fôssemos
uma República de Somoza. E maiS: os militares e suas
famílias sofrem as mesmas dificuldades que afligem, a
cada dia, os demais brasileiros: desemprego, perda salarial, elevação semanal de preços, humilhação perante
nossos ·credores externos, numa dívida que logo ultrapassará os ·cem bilhões de dólares, a perda da casa própria pelos absurdos aumentos das prestações do BNH, e
toda a i!rmitada série de infelicidades e desditas que em~
purram o povo ao desespero.
E, como se tudo isso não bastasse, a descrença, a desesperança, fruto da prevalência dos escândalos que espÕ~UCam- de "todõs eis ladOs da· administração pública, en~
VolVendo nómes de membros do_ próprio Governo. E _
ailQS de desgoverno, o General Figueire9o brigado com
õ-ffiiindo, encaramujado, aliviando seu mau humor em
pe~~neryte viagem pelo País 5 pdo Exteríor, numa Oca~
siào em que n-oSl'iltam rCCursos até parã acudir os que
passam fome.
Não acreditamos, Sr. Presidente, na ameaça que nos
cerca cada dia mais à custa do nome de nossas instituições militares. Não acreditamos no veto à eleição di~ta e na_ exig_ênc_ia d~, Aeronáutica, Marinha e Exército
dê que se ~ã'"ntenha a escabrosa situação a que fomos re.duzidos!
Faço isso convencido pelas manifestações de setores
respeitáveis das Forças Armadas. E trago, aqui, à discus~
são colocações feitas por um oficial do Estado~ Maior do
Exército, Cavagnari, que talvez fosse importante, e eu
gostaria qe comentar e discutir, inclusive, com o nobre
Líder, para mostrar que existem posições não conflitantes, mas posições claras e definidas quanto" ao futuro des~
te País e de um enten,dimento muit_o mais abrangente,
Preocupados que estão não com a sobrevivência do siste~
ni<i, mas, com a sobrevivência da Nação biasileir·a.
A impropriedade do discurso do Ministro do Exêrcito
está na sua ambientação, país o anacrônico debuxo re~

Sexta-feira 6 0543

pressor de Walter Pires está em perfeito descompasso
com o discurso profissional e bem comportado do nosso
Ministro da Marinha, que alega, (sic) "nada entender de
política", o que faz estranho contraceno com o tom de
indiferença do Ministro Jardim de Mattos no aniversário
do Movimento de 31 de março.
Toda essa variedade soma de matizes nada mais é que
a paisagem de fundo para uma apoteótica recepção a
Maximiano da Fonseca, por seus colegas de arma, no
Rio de janeiro, que pode ser interpretada como o apoio
da oficialidade à redemocratização completa do regime.
E _tudo isto desfila diante da perplexidade nacional que
compara a candura do eufemismo de que o Movimento
de 31 de março foi uma "inauguração democrática ba~
seada nos sentimentos cdstãos, ao mesmo tempo com o
cinismo do cabo Anselmo, que se apresenta à revista
ISTO t para confessar que perdeu a conta dos assassinatos do sistema de segurança, que só ao seu dedurismo
pessoal debitou mais de uma centena de assassinatos,
trazendo a público uma confidência que é-o maior segredo e o maior melindre do movimento de 64! Que ê isso?
Exame de consciência? Autocrítica? Provocação? Ou é
apenas "a tragédia que retorna como farsa", no dizer de
conhecido economista, para abrir uma segunda ditadu~
ra?
Esse é o v.eto real. Esse é o interesse de um grupo res·
trito de pessoas e militares dispostos a impedir qualquer
mu-dança no status quo, a mínima apuração de um dos
inúmeros escândalos que caracterizam o momento a tua!.
Essa é a posiç5o de homens como os generais Medeiros,
Newton Cruz, por eles mesmos reiteradamente expressa.
Tulvez esta, infelizmente, a posição abraçada inafortunadamente e contra o ensinamento dos antepassados mais
eminentes do Exército pelo Ministro Walter Pires, mas
_nunca, Sr. Senador, das Forças Armadas, pois estas jamais adn:titiriam 9 holocausto do povo brasileiro!
Junto disto, milita contra o golpismo também aquele
fenômeno existencial que Gabriel Marcel chamou de
"mordeçlura do real", ou seja, o conjunto de circunstâncias materiais que contrariam, no caso, felizmente, nossa
vontude individual e nossa própria lógica.
A falta de unidade do regime não se expressa apenas
no desencontro dos pronunciamentos militares. Está
igualmente na diversidade de candidatos e de opiniões
divergentes dentro do Governo. Há divisões quanto à
oportunidade das eleições i:iiretas, assim como hã uma
ruidosu luta pela hegemonia no Governo, no caso de se
manterem as regras da eleição indireta. Andreazza representa a perspectiva de adiamento indefinido do sistema e
se apóia eXternamente na força da burguesia originária
dos processos de estatização dos setores básicos da economia, como empreiteiros e subempreiteiros de obras
públicas e das empresas estatais. Maluf representa os interesses internacionais relacionados com a totalidade da
_ecanomia brasileira, enquanto que Aureliano Chaves
vai-se tornando o porta-voz da minoritária porém legítima burguesia nacional, nasciaa da livre competição e
convicta dos valores da livre iniciativa. Não é por outro
motivo que teve a seu favor a desistêricia de outro presidenCiável, o ex-Milll"StfO-Hr;fío-.Behrão, inimigO da-burocracia oficial (leia~se das forças que sustentam Andreazza), defensor da pequena e média empresas e juntamente
com Aureliano um furiosõ adVersário das forças representadas pelos credores do BrasiL
Muito mais-decisivo que tudo isto, entretanto, é o real
que está mordendo por fora das realidades nacionais: a
dívida externa, por um lado, a opção alfonsiniana de
"dar o c;.~no" nos credores internacionais. por outro, e
ambas se combinando com a coroa de espinhos que ocapitalismo internacional vai apertando gradativamente
sobre a fronte da economia brasileira, sob a forma de
sobretaxas e modifícações de juros.
Corno o restante dos países do 31' Mundo ou em vias
de desenvolvimento, a questão política (quer dizer, a
questão democrática) mascara as questões econômica e
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social. A tetralogia que nos legou Teotônio Vilela, que
qualificou a dívida externa, a dívida interna, a dívida social c a dívida política como nossos quatro cavaleiros do
apocalipsc deve-se somar a quintessência do processo de
dependência, que é a opção entre Oriente ou Ocidente
como pólo de nosso desenvolvimento econômic;o, cultural, tecnológico etc.
A política interna nãp_ pode marchar independentemente da correlação mundial de forças por muito tempo.
E não podemos ignorar que ao mesmo tempo em que a
questão do gasoduto siberiano e do$ missei!; MX 9esagregam a unidade_ européia do capitalismo em torno da
liderança norte-americana, entre nós o boicote norteamericano ao_.aç_o brasileiro abre largas perspectivas de
cooperação do Brasil com a União Soviética, a China
Comunista e os mais indUstrializados países do Leste Europeu. Antes, pois, que se pense no endurecimento do regime pela mão única da eficiência militar, sem recurso ao
apoio social e económico d~s próprias instituições nací:onais é necessário fazer-se um exercício moderno de geopolítica para averiguar que forças ínternacionais sustentarUo - e por quanto tempo os riscos de tal aventura.
Não fol por outro motivo que fracassou a·tentativa de
golpe de estado através da recente aplicação do "estado
de emergência", em cuja falta de apoio social o próprio
General Newton Cruz confessou ter "quebrado a cara",
mas foi esse também o fenômenO ·que=levou ao fracasso
chapliniano do golpe de estado do Cel. Tejero, pa Espanha.
~ exatamente em cima desse enfoque democrático da
crise brasileira que nós não podemos deixar de trazer ao
conhecimento da Casa- se alguém porventura não tiver
lido - a colocação e as exposições feitas por um homem
da maior respeitabilidade, membro do Estado-Maior do
Exército, que, em-Campinas, dava um enfoque distinto,
aberto, permitindo a discussão clara dos reais e verdadeiros problemas da sociedade brasih:ira, a mostrar que nós
sabemos reconhecer aqueles que dentro das Forças Armadas estão_ muito mais a serviço da Nação do que a serviço do sistema.
Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de deixar
aqui alguns tópicos das colocações feitas_que merecem a
discussão e a análise de todos nôs, da Nação toda:
"Os-paí.c;é..~-sitb_desenvolvi_dos_ reagem ao atual sistema económico internaciOilal porque os submete a
uma forma de divisão internaeioilal do trabalho que
os condena indefinidamente à miséria.- A desconfiança do Terceiro Mundo dianle dos países desenvolvidos deriva em parte da utilização do referido
sistema Pelas democracias industríais--i:=-rn- proveito
prôprio."

E diz mais:
"Qualquer abordagem político-estratégica, qUe se
faça da realidade mundial_ terá como _referência
principal o conflito Leste-Oeste,"
O que, infelizmente, não se faz no Congresso que, se
não legisla para dentro do País, muito menos se preOcupa com o que vai lá fora.
A bipolaridade ainda é efetíva no plano militar:
por enquanto, os EUA e a URSS são os únicQS pã.íses capazes de projetar sua força militar em qualquer parte do globo (1). Essa capacidade concreta:
das duas superpotências conformae a natureza de
suas relações bilaterais (quase sempre ameaçadas
poí crises), assim como condiciona todo o quadro
das relações internacionais, sob uma perspectiva de
poder, na busca da hegemonia mundial.
Trechos, ainda:
Essa ln tenção esüí explícia na percepção estratégica norte-americana que só admite deter a URSS
através da manutenção de uma absoluta superiori-
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dade militar em nível de sistema central estratégico,
enquanto tenta impedir por todas as formas possíveis novos avanços estratégicos soviéticos.
Diz mais:
A fim de afastar o perigo imediato de unia con.:
frontaçào gerar, o conflito vem sendo conduzido pelas duas superpotências nas áreas externaS ao teatro
principal (Europa), isto é, no Terceiro Mundo, onde
os aspectos políticos são mais relevantes que os mili~
tares. Como as crises vêm _ocorrendo nessas áreas
(aliás, desde o término da Segunda Guerra Mundial), o envolvimento dos países subdesenvolvidos
nos sistemas de segurança das _duas superpotências
passou a ser agressivamente estimulado. Os países
subdesenvolvidos consomem mais de 30% da pro~
duçüo bélica ml!ndial, desperdiçando recursos jã escassos para projetas sociais prioritãriOs. A maioria
desses países não têm necessidade desse armamento,
- pois ineXIsteril. uméaçi:Hi mmrares·co-ncretas às suas
- soberania:. que juStifiquem o deserivolvimeilto de
um programa armamentista.
E ainda é o ilustre mHitar, General Cavagnari, do
Estado-MaiOr do Exército:
Os EUA vêm-se esforçando no sentido d_e indu.tir
o Brasil a participar do sistema de segurança de contiinçào do expansionismo soviético.
"Para o Brasil", colocação ainda de Cavagnari, "a
preocupação" - graças a Deus, do ltamarati "Não reside na desestabilização da área, mas na
projeção dessa instabilidade sobre a parte setentrio_nal do continente sul-americano, -que venha a deteriorai' estruturas políticas e sócio-econômicasjá precáriãS."
E prossegue, mais adiante:
Reconhecendo que o País tem reduzida capacidade militar em relação à amplitude de seus inter_esses
internacionais, com escassas possibilidades de influir no cenário mundial pela força, a diplomacia
brasileira é sensível, em termos de segurança, apenas flqueles acontecimentos políticos que possam
afetar o equilíbrio sul-americano de_ poder.
"E, a seguir, diz:
"O interesse nacional está onde estão os inte_resses que poderão gararltir a superação da crise_fnterM
na, a retomada do crGScimentp e.conômico nacional."
Perdoem-me a leitura do _doc_umento, mas é que eu o
considero fundamental e importante para que a_ Nação
dele tome cOnhecimento.
-Sobre o Brasil, e a proposta que tem sido imposta à
Nação de uma potência emergente, Cavagnari coloca:
..Na mesma linha de raciocfnio, à aparente visãO
generosa da diplomacia brasileira opõe-se o triunfalismo do discurso geopolftico, ·preocupado em demonstar que o Brasil até o final do século serã u_ma
grande potência, alinhada ao lado do Japão, da Alemanha Ocidental, da França e da Inglaterra. Em tese;·a mriíõria dOs -tisqLiCffias geopolíticC)S projetã tiina
pretensa hegemonia brasileira na América do Sul e
superestima a participação atua( do Brasn no processo decisório mundial, tomando como referência
seu perfil de potência médica, posicioiüida no últirnO t_eiço -das dez maioi'es poJências mundiais. Essa
avaliação decorre: d<~. metodOlogia util_izada pela
geopolítica, que consiste na abordagem dos fatores
geográficos (em resumo, o espaço e a -poSição) orgaM
nizãdos em torno de determinados indicadores ab-
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solutos Usto é, o tamanho do PNB, a extensão territorial, os recursos naturais e a população), não levando em consideração o aspecto qualitativo desses
indicadores, o grau de segurança desejável para a
sociedade_ civil e a capacidade real do País na organização das relações de poder mundiais.
-O eQuívoco do discurso geopolítico é tanto de orM
dem conceituai quanto de ordem metodológica."
O Sr. Marcondes Gadelha apnrte'?

Permite-me V. Ex• um

O SR. JAISON BARRETO - Com muito prazer,
nobre Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Jaison
Barreto, quero que V. Ex~ me desculpe por interrompêlo, mas V. Ex• está deixando esta Casa perplexa e impadente com esse discurso bizarro, com essa confusa aula
(fe logística do golpe e do contragolpe, no qual V. EK• rerolveu especiulizar-se de uma hora para outra.
O SR. JAISON BARRETO- Agradeço a ironia de
V. Ex• que diminui, não s-ó-0 Senador da Oposição, mas
o pronunciamento dos mais respeitáveis de um homem
das Forças Armadas que, dentro do Exército, defende
posições que me parecem não conflitantes com a maioria.
O Sr. Marcondes Gadelha- Ê exatamente aí que eu
Quero faZer minhas observações, nobre Senador. V. Ex•,
primeiro, abriu aqui uma caixa de Pandora e começou a
sollar flagelos de todo o tipo, ameaças de golpe ...
O SR.. JAISON BARRETO -Que sabe
rem ...

V. Ex• existi-

O Sr. Marcondes Gadelha- ... fatos sinistros que esM
tão pa·ra acontecei. Não sei se ouvi bem, mas V. Ex• chegou a dizer que o Chefe do SNI vetou eleições.diretas_at_é
o fim do século.
O SR. JAISON BARRETO- V. Ex• anda tão ll).al
informado que desconhece o fato público e notá_i:io.

O Sr. Marcondes Gadelha - ... _falou que o Senhor
Presidente Joào Figueiredo fez um discurso autoritário
e, __ a_o s;ab_o de tudo, anunciou um golpe de estado. Depois, no fim do seu disCurso, V. Ex• começa a se desmentir, a dizer que não acre<;tita em nada do que afirmou;
não acredita que esse golpe vai acontece:t,__ nã_o acredita
que as eleições di retas deixarão de_acontecer, nãõ acredita que este Pais abandone a trilha da democracia, não
acredita qUe os chefes militares abandonem o compromisso_que as Forças Armadas têm, historicamente, com
a democracia. Eu n~o sei com qual Jaison Barreto vou fiM
car.
()SR. JAISON BARRETO -Com o únicO. Ao contrário de V. Ex~. Senador Marcondes_ Gadelha,
O Sr. Marcondes Gadelha - Se com o primeiro, o -das
observações que aterrorizaram esta Casa há poucos instantes, ou se com o Senador Jaison Barreto ...
O SR.JAISON B;'\RRETO- V. Ex• me ver.á sempre
numa posição só, ao contrário de V. Ex•, que serve a
ffiiiltOs -sen-hOres.
O ·sr. Marcondes Gadelha - ... ou se com o Semidor
Jaison Barreto que, afinal de contas, reconheceu o exagero daS suas colocações.
O SR. JAISON BARRETO - Existe um só, nobre
Senado_r. Ao contrârio de V. Ex•, que oscila muito duM
rante a sua carreira e não tem nenhuma posição.
O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior. Fazendo
soar as- campainhas.)- Peço ao Srs. Senadores que não
mantenham discussão paralela.
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O SR. JAISON BARRETO- Permito o aparte a V.
Ex•

O Sr. Miarcondes Gadelha -

Eu prefiro ficar com o

Jaison Barreto que, no finaJ das contas, reconhece o exagero das S!las colocações, inclusive o grave mal que pode
provocar a esta Nação. De in1ci0, farejam-se_-escândalos
em todos os raios da rosa dos ventos; agora é golpe de estado; agora não se permite mais que a Nação tenha um
instante-de sossegO: agora. se propõe ó descrédito a todas

as conquistas, a todos os avanços da sociedade braSileira
até este momento. Afinal de cantas, por que fizemos a
anistia neste País? Afinal de cõntã.s, por que se realizaram eleições diretas para governador de Estado?

O SR. JAJSON BARRETO - Quem- fii Pergunta
sou eu a V. Ex~ Por que não anistiàrâm a Nação" e derain
eleições diretas?
O SR. MARCONDES GAUELHÀ -'-Atlnâ(por que
foram repatriados todos os banidos, todos os cassados,
todos ·os exilados, todos osdisSiaCi1t6s p-or ~rime ~-e-o-pi
nião? Afin<il de contas,- nObre Senador Jaison Ba~rito,
por que escancaramos ao mundo a nossa realidade política e aqui trazemos reis e rainhas de nações democrá:tícas?
O SR. JAISON BARRETO'.:...... Sob demonstrações de
força, como V~ Ex' percebeu.

O SR. MARCONDES GA:DELHA- P(n que temos
a consagração de todos os -aniHstas internaCIOnais? Por
que se diz que deste País emanarain os ventos da liberdade que hoje sopram em todo o _ Contine~t:: .S~!
Amerkano? O proceSso Orasileiro tem uma exemplaridade que o pessimismo de V. Ex~ não vai Cõnsegufr eliffiinar, nobre Senador Jaison Barreto. Ontem, nós êramos
um celeiro de exilados; agÕra, nós somos abrigo de fUgitivos e de perseguidos de todas as nações do mundo. Temos liberdade de manifestação do pensamento, uma Imprensa livre e aberta para dizer tudo o que pensa e o que
sente o povo brasileiro. Congresso, instituições funcjonando normatmente. E, agora, a 3.firmação categórica,
que V. Ex• entranhamente toma por autoritarismo, do
Presidente da República, de que prOcederá à realização
de eleições diretas dentro de um curto espaço de tempo.

O SR. JAISON BARRETO - Curto para V. Ex• A
Nação exige, agora e já. Não em 1990 ou 1998; ou coisa
parecida. V. Ex'. de alguma maneira, acabou não explicitando. Primeiro, se antecipou em demasia, porque eu
estava fazendo colocações respeitáveis, a mostrar que
não temos nenhum preconceito contra as Forças Armadas, mostrando o lado negativo dos ministroS militares...
O Sr. Marcondes Gadelha - Eu antecipei qUe vou ficar com o final do seu discurso, porqueno-sêlí bom senso ...
O SR. JAISON BARRETO - Não se trata de uma
questão de bom senso. Este apelo ao bom senso não va-i
me desligar das minhas idéias.

O Sr. Marcondes Gadelba- .. .-Sei que V. Ex• vai concluir o seu discurso para dizer que este é um ~ais de sólidas instituiçõeS, que este~ Wn- P<ifs de democfacia estável, que este ê um País definitiVamente à:fratâffõ a qualquer tentativa de golpe e, sobretudo, refratário a fantas:
ma que povoam a imaginação de quem quer que seja:
O SR. JAISON BARRETO -- Infelizmente, V. Ex•
não tem este poder. Eu gostaria de ouvir isto dos minis-tros militares. Mas trago como prova a imprensa nacional, onde todas as manifestações trazem a apreensão cfO -povo brasileiro. E o que estou fazendo é exatamente demonstrar que muita gente, ao ocupar funções militares
da maior importância, não está, na verdade, falando enl
nome dos mi1itares, porque nós respeitamos os militares
e sabemos que eles não embarca rã() numa aventura que

desserve aos interesses_çja nacipnalidade. Então veja__ _v,

Ex.• ...

O Sr.l\farcondes Gade_lha- V. Ex• sabe que não haverá golpe militar neste País, V. Ex• sabe que o processo
de abertura se completará e é isto que V. Ex• vai dizer no
final do seu discurso.
O SR. JAISON BARRETO- ... que, ao contrário do
pessimismõ de que V. Ex• está a me acusar, eu estou aqui
trazendo o testemunho do que nós brasileiros acreditamos.- E deixamos até um apelo democrático no sentido
de que não se embarque nessa aventura golpista, que se
traduz nessas pinceladas autoritárias de oficios para a
MeSã do _Senado, que são insolentes e inaceitáveis--pelo
Poder Legislativo, e por essas demo~strações de força
pelas cercanias do Congresso Nacional. Estas, sim, são
intim-!datórias, e não- a presença do povo que deveria, legitimamente, ·poaer p(esSfonar democraticamente os
parlamentares, para que tomassem decisõeS no interesse
da Nação.

O Sr, Fábio Lucena -

Permite V, Ex' um aparte?

O SR. JAISON BARRETO- Com o maior prazer,
nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fiíbíõ--Liicena- N_qbrC: Senador Jaison Barr~o.
o que estâ OcOrn!riCio é o esteltqr do- regi~e dO arbítrio.
Depois de 20 anos, o poder não poderia alimentar uma
outra_ sensaÇão serião a do medo~ ~.n~s temOs que ~ecor~
rer aos "jUristas para entendÚ esse ·relacionamento inevitáv~l entre o medo que ~s governa~or_es têm_dt?povo e a;
capúCid:i& popular de r~gir .à intimidade,- através dos
nl.e{os -legais. V. Ex' é mêdico como o $enad_or Marcgndes-·Gadelha também é médico e, como tal, é um homem
cul~Õi- da _ciênC~a~, Íst? é, da 1óg_ica aj:)licada . .E., .ni ãplicaÇão ~da lÓiiCa, rJ.ada mais ex.ato do. que a ciência do Direito. V. Ex' encontrará em Ferrero a explicação para o
momento que o País eStá vivendo. Basta compulsar o seu
livro, de. Ferr~ro;_ ..0 ~ode(', e ~er,emo~.n~sposta a tudo
isso;· qua-n"Bo de ensina que; quanto IDaTs os gÕvernantes
têri:dneáo- do povo,-Õs gOverna-dOs; mais_eles precisam
faze!__ medõ_- _-É o que está acont~cendo em nosso Pars.
Mas ~-e~re:iO-~ uffi traúu:iíSta do cospolitiSmo jurídico e
umaexplicB.2ão mais próxima de nós se contém no excelente artigo publicado pelo jornalista Evandro Paranaguá no J c;trnal de Brasilla, na edição d_e 28 de março próximo passado, do ,qual extraio um pequeno trecho, c_om
sua pennissão, para enxertá-lo no discurso ~e: y._ Ex,_Diz
o Jornalista: "O mHitar, por, vocação, paiticip-a na primeira linha de defesa da nacionalidade, conceito mais
abrangente que a vigilância de suas fronteiras contra o
agressor externo ou a manutenção da segurança interna.
Não é, pois, um contempiativo, muito menos um alienado. Isto fica por conta das individualidades, poiS o lio·
mem não_~ feito em li_nhas de montagem padronizadas,
mas sempre podem ac~ntecer os defeitos de fabricação".
Concluo, nobre Senador, citando o pensamento de um
Ministro que obedece a linhas de montagem padronizadas, talvez por defeitos de fabricação, fabricado que foi'
pelo sistema de- força. Refiro-me ao discurso de posse do
General Walter Pires do Ministério do Exército. Eis o
que disse S. Ex'~', há guase 5 anos atrás: •• ...estaremos
sempre solidários Com aqueles que na hora da agressãO e
da advertência, cum-priram o duro dever de se oporem a
agffiiat:;,-res- e- terroristas; de armas na mão para que a
Nação não fosse levada à anarquia." Isto foi dito faz cinco anos. No dia 31 de março, cinco anos depois, díz o
Ministro Walter Pires: " ... estaremos sempre solidãrios
com aqueles que, na hora da agressão e da adversidade,
cumpriram o duro dêver de se oporem a agitadores e terroristas, de armas na mão para que a Nação não fosse levada à anarquia."~ o fichário, é o pensamento cibernetizado, é a repetição isls litteris do discurso de pos~e. Todas as palavras, todas as vírgulas do discurso de posse,
pronunciado faz .cinco anos, se contém na Ordem do Dia
0

0

SelC!a-fcira 6 0545

de 31 de março Isto prova, nobre Senado•, que ao oontrário do Exêrcito brasileiro, que evolui com a Nação e
com a Pátria certos Ministros~ de Estatfo padecem da la:nentável e desastrosa doença da prisão de cérebro, não
evoluem.
O sR. JAISON BARRETO - Agradeço o aparte de
V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena nobre _Senador?

Permite-me um aparte,

O SR. jAISON BARRETO nobre Líder.

Com muito prazer,

O Sr. Humberto Lucena - Congratulo-me com discursos de V. Ex', coerente como sempre com o que V.
Ex• pensa, fala e defende nesta Casa desde o inicio do seu
mandato. Nunca ouvi do Senador Jaison Barreto postura diferente daquela que assume, neste instante. V. Ex•
faz uma análise lúcída e séria da realidade polítiCa brasi~
letra, C))ãma ;y.t~títão para um fato que é incontestavel: neste momento em que toda a sociedade brasileira
está niobilizada nas ruas, em torno de 99,9%, em prOl do
restabelecimento das eleições diretas e imediatas para
Presidente da República, há uma tentativa de setores mi~
litares mais radicais, que são minoritários, evidentemente, de nova intervenção no processo pplítico que a sacie~
dade brasileira já não admite, a esta altura. E tudo isso,
como diz V. Ex', tem o claro intu_ito de intimidar a área
politica e de intimidar a opinião pública, às vésperas da
decisão histórica do Congresso Nacional, no dia 25 de
abril, em torno _da Emenda Dant~ de Oliveira. Agora, o
que V. Ex• tambêrti afirma com muita clareza- e nesse
~particular também expressa -o pensamento de todo o
PMDB, e creio que de toda a Oposição brasileira- é
que esseS porta-vozes da linha dura, que tentam reaparecer no cenário político, não representam em abs_oluto as
Forças Armadas brasileiras, que são o povo fardado,
que acreditamos a essa altura, como bem acentuou V.
E~.'. sentem na sua própria carne tudo aquilo que as demais -categorias sociais estão a sofrer, isto é, o aumento
vertiginoso da infl~ção, e conseqUentemente do custo de
vida, e a execução de uma política económica fracassada,
baseada sobretudo nos interesses do capitalismo interna---cional, a qual nos conduziu à submissão ao-Fundo j\fo-neiâfio IOteiTtãCionaC

e

O SR. JAISON BARRETO - Agradeço o aparte do
n06re-Líder que, de alguma mãneira, ajudou o orador a
explicitar melhor a inteilção que teve ao produzir este
discursO.>
Nós estamos convencidos, e até para neutralizar a tentatiYa de nos comprometer, ou de nos separar em relação
ao respeito que temos pelas Forças Armadas, estamos
aqui com a compreensão clara e nítida de que a redemocratização deste País passa pelas Forças Armadas. Daí a
coragem que temos de ter, de discutir aqui aberta e livremente a postura de alguns militares, como, aliás, os militares têm tido - e aí de maneira indevida - a liberdade
de através dos meios de comunicação, investir contra o
Congresso Nacional e contra a classe política, como testemunham os jornais diários deste Pafs. Nós queremos
fazer isso, aqui no Senado ou na Câmara, ao contrário
do que ocorre- aqui cito no discurso uma passagem de
Pittigrilli que, C:mbora- fazendo um pouco de humor negro, é verdadeiro quanto à comemoração da Revolução,
que diz:
"A idéia de trazer o cômico para o fracasso das
tragédias nos leva a receber o discurso do 209 aniversâiio- do___ inovimenio de 64, da mesma forma
como se fes~jam os casamentos nos contos de Pitti..
grilli, onde "a cada enunciado das virtudes da noiva
os comensais se cotucam·sob a mesa, enquanto a hilaridade se espraia entre os copeiros."
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Vamos discutir a realidade brasiteira, sem tentativas
outras de minimizar a importância de discUtirmoS o -pàpel das Forças Arm_adas, neste momento crucial da vida
nacional, a fim de que elas digam, honestamente, a serviço de quem estão, pois o que a Nação deseja é olhar de
novo para a bandeira nacional com o orgulho de s_er brasileiro e olhar para as Forças Armadas, sabendo que elas
estão a serviço da maioria da Nação, e não como guarda
pretoriana de governos ilegítimos, ou de governos já -de-.
cídidamente condenadºs peJa opinião pública br<lsileira.
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Não sei, na vida e no exemplo de qual antepassado do
Exército a que aludiu o Ministro Walter Pires busca Sua
Excelência exemplo para endossar o que se vem preparando neste País, precisamente quando está mergulhado
na mais profunda e grave crise de nossa história, o povo
empurrado para o desespero, agora empolgado pela
mais bela e democrática campanha cívica, de reconquista
dQdireíto inalienável de auto-governar-se, que é inerente
aos povos livres.
Exército, Marinha e Aeronáutica não são responsáveis, como nós não o somos, pelos escândalos que nos
arruínam, pelo desastre a que foi lançado o Brasil e pelo
descalabro deste desgoverno; a fafêncía alcançada pelos
técnicos e burocratas que tanto apregoaram seu desprezo
à moral, proclamando, com os Srs. Delfim Netto e Golbery do Couto e Silva ser o governo uma instituição_aética.
Neste instante de inquietação crescente, em que os sinais ou -como dis_se o Více-Presidente da Repúblicaos -prenúncios" de crise se multiplicam, oriundos todos
de uma só área, desgraçªdamen~e, ao que Qarece, até
agora apoiada pelo Ministro Walter Pires, que ê a área
do SNI, expressamos nossa fé no futuro deste P_ais, que
há de ser grande democracia, mesmo que o General Figueiredo, solitário e entregue a sentimentos negativos, se
eaqueça do juramento que fez, espontaneamente,- ao
povo brasileiro. Juramento que, não tenho dúvidas, _fe~ à
memória de seu ilustre pai, cuja vida é exemplo expressivo a condenar, com veemência, o que estâ ocorrendo e,
sobretudo, o que vem sendo brandido por um grupo pe~
queno mas poderoso e inOuente, na ameaça ao futuro de
130 milhões de brasileiros, já próximos 'do desespero.
Elimine-s-e pCla força a derradeira esperança que resta
ao povo, que é a reconquista do direito de escolher seus
dirigentes, e aí sim, Sr. Presidente, não sei o que nuS
aguardará. Nesta imensa frustração, quando estamos envoltus na mais grave, profunda e complexa crise real, é
que vejo perigos enormes que me levam a estas palavras
de advertência e, simultaneamente, esperança de que o
bom-senso- este o verdadeiro bom-senso- prevaleça.
A.final, o que quer o povo brasileiro, o que queremos
todos? Apenas a soma de esforços que assegurem ao Brasil uma sucessão legítima, capaZ de dar-nos um Presiden~
te com autorid~de moral, patriotismo e, amparado pela
opinião pública, possa enfrentar os diflceis problemas
que nos atormentam e ameaçãrtt nosso fütüro. Apenas
isso quer o pó vo e queremos nós, tal como o _fa_z_çm todos
os povos livres e civ_ilizados!
~ em momento tão perigoso e incerto qUe mãos conhecidas pincelam esse macabro quadro. E reduzido
coro de vozes ergue autêntico canto de guerra, já
ameaçando diretamente o Congresso Nacio_n__al, falando
como se as instituições armadas estivessem de armas embaladas, prontas para o massacre do povo que quer apenas a paz, a ordem e o progresso, divisa de nossa Bandei~
ra e que só o império da lei, feita por homens livres, pode
assegurar!
Não creio, Sr. Presidente, não cremos, a Nação não
crê, não_ quer crer, que estejamos ameaçados pelas
Forças Armadas, especialmente o Exército, que são instituições democráticas e de grandes tradições cívicas.
Não nos ameaçam_ elas, nem permitirão que,
envolvendo-as, um grupo de pessoas, mesmo que delas
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integrantes, as lancem contra a Nação, de que elas são
parte relevante!
Era o que tinha a diz.er. (Muito bem! Palrn_as.)

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 /IEVISÀO DO
ORA DOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O Sr. Marcondes Gadelha --Sr. Presidente, peço a palavra, como Uder.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Uder Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB.
Como Líder, pronuncia o seguinte. Sem revisão do _orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: Foi preciso que o
no6re Senador Henríque Santillo trouxesse ao conhecimento da Casa, nesta tarde, o ofício d~ um Oficial do
Exército ao Diretor do Senado, para que sentíssemos a
nossa integridade física ameaçada. Foi preciso que o
nobre Senador lienrique Santillo usasse de toda a sua
cadência, de toda a força de sua retórica para nos fazer
sentír ameaçado, porque até então ninguém tinha tomado conhecimento destes f_a!os.
Estranho, Sr. Presidente, porque não tivesse havido
qualquer comunicação à Direção do Congresso, com
toda a certeza, diriam que as Forças Armadas estavam
agindo sub~repticiamente, ocupando, cercando o Congresso Nacional, ameaçando-nos, e intiiriidando-nos de
uma forma velada.
Agora, foi comunicado ao Congresso que a Polícia do
Exército estaria presente, foi comunicado à Casa, foi colocado ao discernimento do Presidente desta Casa, Sena~
dor Moacyr Da !la, _e de toda a Mesa _Diretora, gue são
responsáveis pela autonomia e pela indeper:dência deste
Poder. No entanto, a Mesa Diretora não achou em ne~
nhum momento conveniente ou _nec~sãrio dar conhecimento aos Srs. Senadores desse f.:ito, porque seguramente não achava que esse fato feria aã_~tononiia do_Con~
gresso_ ou ameaçava a nosSã integridade e a ti_-ossa 'segurança.
O -Sr. Henrique Santlllo - Perinite-me V, Ex• um
aparte? V. Ex• fala pela Liderança V. Ex.• é amante da
verdade, eu presumo.
O SR. MARCONDES GADELHA amante da verdade.

Claro, sou

O Sr. Hearlque Saotillo --V. Ex• quer esclarecer a
verdade?
O SR. MARCONDES GADELHA- Ouvirei V. Ex•,
mesmo contra o Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Nobre Scnãdor -HeDríqueSantillo;--v.-Ex• Só :POâe apartear coin a
pc!finis_são do orador.
O SR MARCONDES GADELHA aparte.

V. Ex• têm o

O Sr. Henrique Saotillo- Sr. Presidente, eu pedi per~
missão ao orador para o aparte. Que"ro aperia:s esclarecer
a V. Ex.' e ao Plenário que eu só me dispua a trazer ao conhecimento do Plenârio os termos deste oficio insolente,
porque o Presidente desta Casa, ·ontem o transmitiu ao
País, à Nação, através da imprensa. Só por isso. V. Ex•
equivoca~se, V. Ex• não deve ter tido tempo de ler os jornais. Na verdade, a imprensa publicou os termos desse
ofício que foi passado a iodos os jornalistas credenciado•
no Senado Federal, pelo Presidente Moacyr Dalla, on~
tem à tarde.
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O SI{, MAR CONDES GADELHA - Ou e""' oficio
não tem nenhuma significação, ou então V. Ex•estáacusando ÕPresidente do Senado de desídia, de incúria, porque se isso Significa uma ameaça aõs Srs. Senadores ou
uma-ameaça à autonomia do Congresso Nacional, era.
obrigação do Presidente da Casa dar conhecimento a~s
Srs. Senadores, previamente, e não só agora, uma semana depois do passado.
O Sr. Henr(que Santillo problema dele,

Se S. Ex• não o fez, é

O SR. MARCONDES GADELHA - Se não o fez é
porque entende_u que o fato não tinha maior significaç_ão, e foi preciso que V. Ex.• trouxesse, com todo__ o arroubo da sua retóríca, neste pape(, uma ameaça grave á
intêgridade, -à autonomia do Congresso Nacional. A DiréÇãO da Casa tem 6 discernimento, o descorti~o. tem a
ra:.di.o soberana para entender se devia ou não devia dar
ciência à Casa. Se não_ o fez[! porque eOtendeu o episódio
c_Oriio nào -_~endo nenhuma significação, como em nenhufi.t mo~ento manchando a aitanaria, a atítude
sobr-anceira desta Cusa que ainda é a guardià da independência e da soberania deste Poder.

O Sr. Humberto Lucena- Parmite V. Ex.' um aparte?
O SR MARCONDES GADELHA -,. Opço, com
multo prazer. o nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- t preciso que fique bastante daro, nobre Senador, que os representantes do PMDB
e, portanto, da Oposição na Mesa, conforme acentuou o
Sen~dor Henrique Santillo, na reunião onde foi lido esse
oficio insol~nte,_lavraram o seu mais veemente protesto e
pcd_iram ao Presidente que o mesmo tosse devolvido ao
coronel que o assinara. Somos minoria na Mesa. Portan.
to nossa responsabilidade está absolutamente ressalvada. Não admitimos os termos do ofício, e como disse o
Senador Henrique Santillo, com9 ontem ele foi dado ã
publicidade pClo PreSideii__te do Senado Federal, e hoje
saíu a nota t<lmbém insolente do Sr. Comandante Militar
do Planalto, era do nosso dever trazer ao Plenário _este
fato, pam_que todos os Srs. Senadores pudessem avaliar
a Sua g_ravidad.~. Não é um fato tão simpleS de um co.
mandante milit-ar comunicar ao Congresso Nacional que
vai <:-o locar uma tropa em frente à Sede do Poder Legislativo. V. Ex• tenta minimizá-lo. Em absoluto, S~be V, E-''
que é da competência exclusiva da Mesa do Congresso
Nacional o policiamento interno e externo deste prédio.
Por conseguinte, em nenhum momento poderfamos acei~
tar, como não aceitamos, essa interferência indêbita na
segurunça desta Casa.

o-sr. Milton Cabral -

Permite V. Ex• um aparte?

OSR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex•
O Sr. Milton Cabral- Senador Marcondes Gadelha,
V.- Ex~ colocou muito bem a qUestão. Na realidade, a
Mesa do Senado Federa~. du qua! tenho a hun_ra de participar, deu ao episódio a sua devida .dimensão. Nà_o
adiantaria transformar o caso ou_ fazer uma _tempestade
num copo d'águ<i. O que houve em verdade- e quando
digo- em verdaâe é porque o ofício está aqui, foi publicado e uma cópia e..-.lá em mãos do Senador Henrique Santil!o, todos conhecem- ~se oficio resultou de uma solicitação do Diretor-Geral do Senado Federal, cumprindo
uma praxe, cumprindo uma tradição nesta Casa, nas
grandes solenidades, para ter aqui à frente do Congresso
Nacional um batalhão dos Dragões da Independência. E
o que aconteceu na última solenidade? Um grupo numeroso de pessoas, durante a execução_ do Hino Nacional,
pussou a apupar os soldados, inclusive com gestos. Eu
não estava presente, apenas tomei con_h~cimento dos co~
mentúrios posteriores, mas houve, assim, como se fosse
um vcrdudeirO desacato àquele momento solene em que
esl:lva hasteada a Bandeira Nacional e se tocava o Hino
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Nacional. Em conseqaência desse fato, 6 Coronel que
assina esse oficio pede,

Por intermédio do Diretor-Gc:ral

do Senado, que fossem tomadas providências para evítar
que fatos dessa natureza se repetissem e que, a fim deresguardar a integridade daque1e corpo de guardas; enfim,
de manter a ordem, seriam tomadas providências para,
nas imediações do Senado Federal, haver um batalhão
de soldados, não sei bem os termos, um pelotão de polícia para resguardar a ordem etc., etc. para que não serepetiSsem aqueles fatos. Muito bem. A Mesa do Senado
to~ou

conhecimento do documento e achou efctivam-en-

te ciue a maneira pela qual foi redigida essa observação
não estava bem apropriada. A- rigor, se- tivessé que há ver
uma reclamação, essa deveria ser feita pelos escalões
adequados e dirigida à Presidência do Senado Federal. E
nisso a Mesa toda foi, digamos, unânime nesse entendi~
menta. Pleiteou~se então, do Presidente da Casa, que ele
procedesse diligências, jâ- ísso nunia segunda Teuníãõ;para que esse fato realmente seja contornado, não sere~
pita, etc, O Senã.dor Heri!lque SantílJO, na ocasião, votou contra. Não propós ·s. Ex• que o documento fosse
devolvido. Ele apenas disse; "eu acho que isso deveria
ser devolvido". Não houve, propriamente, uma proposta
nesse sentido, tanto que não consta em Ata isso, mas
opinou assim dessa maneira: "eu acho que deve séi-devolvido".
O Sr. Henrique Sandllo -E V. Ex• não concordou.
O Sr. Milton Cabral - O fato é qúe o Presideflte da
Casa recebeu da Comissão Diietora a incumb-êndi de
ter um entendimento com a Casa CiVil, para enconirar
uma solução, a fim de que no futuro 1sso não mais aconteça, mesmo porque até a própria- MCSa âo Senado discutiu muito qual era a ãrea do Congresso Nacional. Até
,dúvidas haveria sobre isso. No meu entender, no entender da maioria de alguns Senadores, realniente não reSta de que a ârea do Congresso Nacional é ~oda esta suPerquadri imensa onde estamos situados. Atê- esse p~qu_e_no
detalhe foi objeto de discussão. Estamos certos de que o
Sr. Presidente do Senado vai ter um entendimento, tal
fato não mais se repetirá, e creio que não deve ser motivO
mais de uma discussão no nível que possa tomar, porque, afinal de contas, não há necessidade de se fazer uma
tempestade em copo d'água.
O SR. MARCONDES GADELHA • Sr. Presidente,
vemos a verdade aflorando nas observações serenas do
Senador Milton Cabral, Membro da Mesa Diretora-desta Casa. foi urit pelotãõ da Polícia do Exército cille, soJf.
cita pelo Diretor da Casa ...
O Sr. HenriqueSantillo- Colo(iuev.- Ex• os fatos nos
seus devidos termos. ,1;: de praxe o comparecimento dos
Dragões da Independência a tais cerimónias. - O SR. MARCONDES GADELliA guarda ...

... a tropade

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está com
a palavra o nobre Senador Marcondes Gadelha.
O SR. MARCONlJES GAJJELHA- Houve alguma
solicitação de tropa de qualquer ordem feita pela Diretoria Geral desta Casa ao EXército? HOUve siril, e, en:l conseqUência, tambêm foi postado um Pelõtão de guarda,
em face de ameaças e agressões anteriormente h a vidas,
somando-se a isto o momento de alta relevância, com a
presença de elevados dignitários de outros parsCS em nOssa terra, o que justificaria utna atitude maior da cautela.
b possível, Sr. Presidente, que os termos do oficio não
tenham sido muito adequados. No entanto, enxergar
neste pedaço de pape! urna ameaça às instituições, uma
ameaça à ordem institucional, um-a ameaÇa à causa di.
mocrática, só pode ser conseqaência da neuiose; dã: fO-bia do golpe de estado que tomou cOIÚa, agora, dos nossos interlocutores e com a qual não podendo em nenhum
momento, cooptar.

p _s!· J_~ison Barreto- Permite V.

Ex• um apar~?

O SR. MARCONDES GAlJELHA- Ouço o aparte
de V~ Ex•.
6 Sr. Jaison Barreto- Nobre Senador Marcondes
Gadelha, vamOs reavivar ·as fatos. V. Ex• está querendo
apequenar Um episódio da maior gravidade. Inclusive é
até insólito que caiba a um membro da Oposição fazer a
defesa, neste_ episódio, do Presidente Moacyr Dalla. o
que houve foi uma solicitação ele praxe do Diretor da
Ca-sa, nó· sentido do comparecimento dos Dragões da lndependência,- que não fazem parte _da chamada tropa,
porque desarmada e porque uma instituição que serve
apenas aos festejos mB.iores da Nação. Esta foi a solicitação._
O SR. MAR CONDES GADELHA - V. Ex• en~tende
muito_ de força armada.

g-s,... Jafson

--

Barreto - Entendo pouco.
-----

-

O SR. Mâjl.CONJJES GADELHA -

Estou vendo.

O Sr• .faison Barreto- V. Ex• ê que é expert para tratar desses assuntos.
O SR. MARCONDES GADELHA - Vejo um inexcedível brilho no tratamento desses assuntos.
O Sr. Jaison Baireto - Depois disso, houve esse esdrúxulo expediente encaminhado ao Diretor-Geral, que
é até uma diminuição da Mesa desta Casa, no sentido de
que estariam sendo tomadas providências, com o encaminhamento de uma tropa- aí, sim, de proteção não ao
Congresso, mas aos Dragões da Independência, devido a
episódios que teriam ocorrido em datas anteriores. O
que ocorreu- e aí V. Ex• parece desconhecer os fatosê que ocuparam milítarmente espaço dO Congresso
cional, cavaram com picaretas buracos no espaçO do
Congresso Nacional, ocuparam próprios do CongresSo
Nacional, estavam encarapitados militares em cima e
dentro do Congresso Nacional, o que levou o Presidente
Moacyr Dalla a imediatamente pedir a retirada das tropas que -estavam aqui indevidamente, cumprindo com o
seu papel, e merece seja feito justiça a S. Ex•, para que
não se cometa qualquer acusação contra o Presidente da
Casa, o que V. Ex~. inclusive, c~locou em dúvida.

Na-

O SR. MARCONDES GADELHA contrârio.

Muito pelo

O Sr. Jaison Barreto- A partir desse episódio, conti-

nuou a iõsOlência e a intromição lá fora, com ameaças
veladas, claras, naquilo que o bom senso e qualquer
mínimo de perspicácia entende que já era uma manobra
prepa~ató_ria para fatos que viriam ou até poderão vir a
acontecer no dia 25. Isso provocou reação pof parte dos
Membros da Mesa, encabeçadas pelo nosso bravo e
atento Companheiro Henrique Santiflo, no sentido de
que a Mesa tomass_e_ providências enêrgicas em relação à
autoridade subalterna das Forças Armadas que estava
exorbitando das funções e violentando a autonomia do
Poder Legislativo, o que foi proposto e aprovado pela
unanimidade, e outra coisa não fez o Presidente Moacyr
Dalla, dizendo da sua estranheza junto ao Chefe da Casa_
Civil, para que transmitisse ao Presidente da República e
às autoridades rniJitares o_ fato. O que agrava mais o episódio é essa nota, também insolente, descabida, fora de
p~opósito do 9eneral Newton Cruz, aliás, figura que reiteradamente, está intranquilizando a Nação, dando uma
_versão que não corresponde aos fatos, o que provocou,
-ai sim, a participação do Senador Hinrique-Sa"ittillo; que
não preéfs-á de advogados, para trazer ao conhecimento
da CaSa os fatos graves que estão ocorrendo, tentando
____prevenir episódios semelhantes.

b SR. PRESlÓENTE (LomantoJúnior)- Nobre Senador Marcondes Gadelha, V. Ex• dispõe de 4 minutos
para concluir o seu discurso.
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O SR. _MARCONDES GADELHA- Encerrarei, Sr.
Presidente.
Com todo respeito ao nosso bravo e valente Companhc:~iro Henrique Santillo, p?ra usar a terminologia do
Senador Jaison Barreto, confio inteiramente no descortino do nosso Presidente Moacyr Dalla, na sua serenidade, no seu conhecimento de causa, na sua capacidade de
avaliar a extensão dos fatos.
Se S, Ex• não deu, naquela hora, a importância que
agora se pretende dar a esse documento, S. Ex• tem a
nossa inteira confiança de que tinha certeza de que, em
nenhum momento, a soberania do Congresso estava
ameaçada .. Tanto assim que, quando percebeu, nas pala-vrâs do SenadOr Jaison Barreto, que havia outra forma
de extrapolação - ~oram cavadas trincheiras a picaretas, o Congresso fora Cercado, ameaçado com "buldogues.. etc. - o nosso _Presidente tomou a medida adequada no momento e repeliu o que poderia parecer alguma forma de intromissão indêbita de outro Poder nesta
Casa.
Vê-se, então, que não há qualquer razão para se dar
esta conotação bombástica que se pretendeu dar ao documento como mais uma prova, mais um indício seguro
de que as instituições estão ameaçadas e que estamos à
be:ira de um golpe de estado. (Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Altevir Leal - Eunice Michiles- Raimundo Parente
- Claudionor Roriz- Gaivão Modesto- João Castelo - Aderbal Jurema - Guilherme Palmeira - João
Lúcio- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Josê Jgnácio Ferreira- Amaral Peixoto -Alfredo CamposBenedito Ferreira - Mauro .B"orges - Saldanha Derzi
- Enéas Faria.
'
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje,
às dezoito horas e trinta minutos, destinada à apreciação
das seguintes matérias:
-Requerimentos n9s 20 e 28, de 1984; e
-Projeto de Lei da Câmara n9 28, de 1982.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está finda
a hora do Expediente.
Passa-.se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno úni~o. do Projeto de Reso-lução n9 127, de 19.82, de autoria da Comissão Parlamentar de lriquêrito, que aprova as conclusões e
recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n9 69, de
1978, tendo
- PARECERES, sob n9 1.090 a 1.092, de 1983, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça --19 pronunciamento: pela constitucíonalidade e juridicidru:ie do Projeto e da Emenda de Plenário 1 com duas subemendas
que apresenta; 2Q pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão
de_ Minas e Energia; e
- de Minas e Energia, favorável, nos termos do
substitutivo que oferece.
Em votação o Substitutivo, que tem preferência regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votaçà9. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Solicito a benevolência de V. Ex• no encaminhamento
desta votação, porque, quando da discussão do relatório, o que achamõsjusto, o Senador Milton Cabral extrapolou o tempo regimental. Antes, gostaria Sr. Presi-

0548

Sexta-feira 6

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

dente, de comentar a deselegância do Senador Milton
Cabral, na reunião de ontem. Deselegância respondida
cuidadosamente pelo ilustre Senador Hélio Gueiros.
O Senador Milton Cabra1, que não é um primor de assiduidade, reclamava, ou lamentava, ontem, a minha ausência do plenáriO.
Recebi eu, Sr. Presidente, em meu gabinete, o Prefeito
de Belo Horizonte e o Vice-Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia, e aguardava, também, porque me havia
sido comunicado que estaria lá no meu gabinete,() Presidente do meu Partido, Deputado_ Ulysses Guimarães
que, só mais tarde, à noite, tive o prazer de encontrar.
Mas o Senador Milton Cabral; Sr. Presidente, acusou
a Oposição brasileira, ou particularmente este Senador,
ou a nossa Bancada, de estar procrastinando a apro~
vação do relatório da CP! nuclear, o que não é verdade.
Primeiramente, temos insistido numa inversão da Ordem
do Dia, e hoje não o fizemos de propósito, para que -pu~
déssemos discutir o Acordo Nuclear Brasii~Alern~nha.
Já quero, de pronto, dizer a S. ExJ, o nobre Senador
Milton Cabral, que esse relatório só passará com quorum. Então, S. Ex• terá oportunidade de, enquanto falo,
solicitar a presença dos Srs. Senadores para aprovar o
seu relatório, se for o cas6. Porque, matêria de tamanha
importância, Sr. PreSidente, não vai :passar pelo "senta~
levanta" do Líder, nós não vamos permitir. Essa matéria
merece, realmente, uma análise profunda do Senad_o d_a
República, e ontem o Senador Milton Çabr_;tl__quis
lembrar isso, e lembrou bem, é verdade Senador Milton
Cabral, houve uma comissão proposta pelo então Líder,
Senador Paulo Brossard. E que rara felicidade quando se
contar a História do Parlamento brasileiro, qu&ndo se
examinar o relacionamento do Congresso brasileiro face
às CPls, a CPI do Acordo Nuclear merecerâ, Sr. Presidente, não tenho dúvida lugar de destaque.

c-ontrole e uma fiscalização bem de perto, para que não
se desvirtue o acordo assinado, no campo nuclear, com a
Alemanha.
Disse- o Senador Milton Cabral, Sr. Presidente, e daqui a pouco vamos analisar o seu relatório, porque esta é
'a oportunidade de fazê-lo, que nós atrasamos a apreciação dessa matéria._
Vamos recordar apenas isto, Sr. Presidente, que a 7 de
abril de 1983, onde cabia, já que não fazíamos mais parte
da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós apresentar~
mos no plenário uma emenda para não ser aceita, como
ainda não aceitamos o Projeto de Resolução n~" 127, de
1972, que nada dizia, ao contrário, não fazia nem justiça
ao relatório do Senador Milton Cabral. Apresentada, Sr.
Presidente, a 7 de abril de 1983, o que aconteceu com
.essa emenda? Essa emencia só voltou ao plen~rio do Sen;do alguns meses depois. E, particularment-e, depois de
correr a Comissão de Justiça, a Comissão de Minas e
Energia e ter voltado_ á Comissão Pac!ameritar de Inquérito, só a 30 de novembro de 1983 e(a aprovada uma
emenda substitutiva a nossa emenda de plenário.
E aqui fica a nossa primeira indaga-ção, Sr. Presidente.
Uma emenda apresentada em abril de 1983, qual foi a interferência do PMDB, qual foi a interferênciâ do Senador que apresentou essa emenda, para que esse projeto
de resolução não vOltasse ao plenário para a devida discussão? E é claro, Sr. Presidente, que, ao apagar das luzes do ano passado, o Senado não poderia e"Xaminar matéria, repito, da tamanha importância, e deixamos para o
ano de 1984.
E eis que, também, para deliberação do Plenário, Sr.
Presidente, constando na Ordem do Dia desde o ano
passai:io, se encontrava e se encontra uma proposta de
criaçãO de uma comissão especial para examinar possíveis irregularidades no Conselho Nacional do Petróleo.

Não só porque nós aprovamos, aqui, no Congresso
Nacional, nós que mal chegamos ao Congresso, e ·a estaCasa, o relatório frio de um acordo e do programa nuclear, que pouca cais;~, dizia, Sr. Presidente, mas que nós,
da Oposição, aprovamos, na esperança de que o ac_ardo
e o programa nuclear do Brasil com a Alemanha representassem os nossos anseios no caminhar da era atômica
e, particularmente, dentro dos propósitos do Brasil de
caminhar pacificamente no controle dessa energia tão
importante ao mundo contemporâneo.
Mas, Sr. Presidente, é preCiso recordar; neste momento em que encamin.ho a votação, que nós, da Oposição,
nos retiramos exatamente desta comissão porque, não a
comissào_em si, não os Parlamentªres d_a Oposição foram afrontados pela comunidade de infármações, por·
que através de um órgão-· de informações do Ministério
das Minas e Energia, Sr. Presidente~ alguns Senadores
foram afrontados, quando da convocação de um el~rnen
to d~ssa comunidade de infQrmações do MínistérTo das
Minas e Energ:ía, apróvaaõ por unanimidade pela comissão, lamentavelmente, depois de trinta minutos de espera
da convocação- desse militar, já na reserva, entendeu a
comissão, por maioria, de desconvocar, fazendo com
que nós o_utros, inclusive nós que presidimos aQuela CPI
do Acordo Nuclear, nos retirássemo-s da Comissão Parlamentar de Inquérito.
Eis, Sr. Presidente, que esse relatóriõ chegou ao plenârio do Congresso Nacional, para ser examinado e·ava.
liado. Uma matéria; como- eu âigó-, lnlporta-nUss1ma.
Não porque apenas representa algo de muito importante
para o País, mas, particularmente, Sr. Presidente, quer
queiramos ou não, os processos para a obtenção da energia ai.ômica panlã.-pãz, são os mesmos processõs físicos
para a obtenção para fins militares. E isso tem assuStado
não apenas a nós brasileiros, mas, de um modo geral, à
humanidade, que ainda vê, na energia atômica, acjilela
arma bélica, aquela explosão que se deu, em 1945, em
Hiroshima e Nagasaki. E é preciso, portanto, que o Congresso Nacional tenha sempre como deve ter em outras
matêrias, mas particularmente na matêria nu~dear, um

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a -campã.inha.)- V. Ex .. tem dois__ minutos para concluir o encaminhamento da votação.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, se V.
Ex.• !nsistir que eu só tenho dois minutos, vou ter querespeitar ã-decisão de V. Ex• ...

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior}~ Posso até
afiançar a V. Exba9 que fui generoso.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me dandQ 60 se-.
gundos, essa generosidade é incrível, mas enfim como somos ... V. Ex• vai me dar os sois minutos apenas, Ex•?
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- V. Ex• necessita de mais algum tempo?
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dade ·é mais, às vezes, do que a justiça, apreendi em minhas aulas.
Mas, Sr. Presidente, quero, então, apenas defender,
nestes dois minutos que me restam, a emenda que apresentei, devidamente justificada, mostrando que o Senado
da República deve exigir do Poder Executivo que prece- da, no prazo de 120 dias, a uma reavaliação global do
programa nuclear, especificamente no tocante aos aspectos científico, econômlco e técnico, remetendo os estudos
e conclusões desta Casa. Alinho, Sr. Presidente, uma
sêfie de dados, para que o Senado da República possa
examinar e meditar sobre essa emenda que apresentei.
E vou mais alêm, Sr. Presidente, para perguntar, e pediria li. atenção de V. Ex_•, se ao fim da Comissão Parlamentar de .Inquérito poderia eu, como Senador daRepública e ex-Presidente da CPI Nuclear, tornar público
os doCumentos até então mantidos como secretos naCo·
missão Parlamentar de Inquêrito; como por exemplo, Sr.
Presidente, o depoimento do General Dirceu Coutinho,
qUê precisa ser analisado por todos os Senadores, particularmente aqueles Senadores que não fizeram parte da
CPI Nuclear.
Esse é o documento, Sr. Presidente, para o qual chamo
a at~;:nção de todos, e que mercce~ia de nossa parte algum
detalhamento, porque mostra aqui o açodamento, a rapidez como que o Brasil tentou adquirir o processo do jet
nozzle, quando ele poderia talvez ter adquirido o outro
processo de obtenção nuclear.
Sr. Presidente, há também outros documentos secre·
tos, que eu gostaria de saber de V. Ex• se, ao final desse
relatório, nós vamos poder tornar ou não público através dos Anais do Senado da República, para que seco_nheça, realmente, em profundidade, o que a Comissão_
Parlamentar de Inquérito exriminou. ~preciso que a opiniªQ_ pública brasileira conheça, dentro do possível, o
que s_e passou nessa Comissão, Sr. Presidente, razão pela
qual é a primeira indagação que faço a V. Ex•
É claro, Sr. Presidente e jã citei aqui no Senado daRepública -que alguns documentos, à medida que a Comissão avançava, foram deixando de se tornar secretos
ou Cõnfidenciais. E lemófei até um inusitado: que a simples avaria de um avião da VARIG tinha o carimbo d_e
secreto, não poderia ter sido revelado. Evidentemente,
com o decorrer do tempo, isso foi_ possível se tornar
público. -MãS o acordo de acionistas, por exemplo, Sr. Presidente, a cooperação insdustrial entre o Brasil e a Re·
públfca Federal da Alemanha no campo dos usos pacíficos da_ energia nu~Iear, o protocolo de Brasllia? "t: aindagação que faço a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu preciSo de muito
mais ~~~po do qu~ 60 s_egundos. ·
·

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -- Em resposta à indagação do nObre Senador Itamar França, a
Presidência informa que, de acordo com o art. 286 do
Regimento Interno do Senado, temos o seguinte;

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Infelizmente, o Regimento não o permite, mas V. Ex• terâ dois
e· niâiS- uni'.- n'ês- minutOs para cAocluir.

- "Art. 286. Relativamente aos documentos de
natureza sigilosa, observar-se-ão as normas_c_9nS·
tantes dos arts. t67 e 182, ... "

O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, eu rejeito ess~s minutos a mais de V. Ex•, sinceramente, com o
devido respe"ito. Foi permitfdo ao Senador Milton
Cabral discorrer mais de três horas, e nós não levantamos nenhuma objeção regimental. Mas de. qualquer forma, Sr. Presídente, vou obedecer aos d-ois minutos de V.
Ex• Como não posso, a toda hora, olhar para trás, vou
tirar o relógio ...
O SI.{. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Fique
tranqüilo que a· Pre~idência serâjusta com V. Ex• como
tem sido, aliâs, em vezes anteriores.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou discuntindo
ajustiça ou a eqUidade de V. Ex•, porque apreendi, inclusive, das minhas lições de Engenharia, Sr. Presidente,
que eqUidade é um pouquinho de boa vontade, que equi-

O que pasSarei-a ler, em seguida:
"a••. b e c, e, terminad_o o curso da matéria, serão
recolhidos ao arquivo especial dos doc_ume_ntos com
esse· caráter, .. :"
Ou seja: cOm o caráter sigiloso.

" ...-.em sobrecarta fechada, rubricada pelo Presidente da Mes-ã, feita na capa do processo a devida
anotação."
Diz o art. 167, nas letras a e b:
"Art. 167. Quanto aos documentos de natureza sigilosa, observar-se-ào, no trabalho das Comissões, as seguintes normas:
a) não serâ lícito transcrevê-los, no todo ou em
parte, nos pareceres e expediente de curso osten_sivo;
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b) se houver sido encaminhado ao Senado em
virtude de requerimento formulado perante a Comissão, o seu Presidente dele dará conhecimento ao
requerente, em particular; ... "
E o_ art. 182 diz

o seguinte:

..Art. 182. Não será lido, nem objeto de comunicação, em sesSão pública, documento de carâter
sigilosO, observando-se, quanto ao expediente dessa
natureza, as seguintes normas:

a) se houver sido remetido ao Senado, a requerimento de Senador, ainda que em ·cumprimento a
manifestação do Plenário, o Presidente da Mesa
dele dará conhecimento, em particular, ao requerente;
b) se a solicitação houver sido formulada por
Comissão, ao Presidente desta será encaminhado
em sobrecarta fechada e rubricada pelo Presidente
da Mesa;
c) se o documento se destinar a instruir o estudo
de maténa em curso no Senado, transitará em
sobrecarta fechuda, rubric:adu pelo Presidente da
Mesa e pelos Presidentes das Comissões que dele to~
marem conhecimento, feita na capa do -processo a
devida anotação."

Em face dos dispositivos regimentais, o documento é
de caráter sigiloso e, conseqilentemente, deverá ser colo~
cada no arquivo com uma sobrecarta fechada, com a as~
sin3tura do Presidente
Esta a informação que poderia dar à questão de ordem
de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, veja
que, infelizmente, o povo brasileiro não vai ficar a par.:.
O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior) - Queria
pedir a c-olaboração do eminente Senador Itamar Franco, porque o tempo de S. Ex• já está de há -inuito esgOtado e há outros oradores inscritos; e ainda terrios a Ordemdo Dia.

inclusive, da localização da Usina I, da Usina II e da
Usina III.
" ... embora a análise preliminar do evento nos conduza a concluir pela não-ocorrência de abalos sísmicos na
área, naquela data, quer através da análise da indicação
dos dois instrumentos mais sensíveis- para -o -fenômeno,
quer por meio de observações nas características opera·
cionais dos componeiltes da usina, estruturas de meioambien-te, estudos mais apurados ~stão sendo realizados
para se esclarecer o fato definitiVamente." ·
Esse é unl fato da maior importâricia; Sr~- Presidente·,
que o Senado, o Congresso e o povo brasileiro têm que
estar atentos sobre o problema sísmico na área em que
estão localizadas as três usiilis nucleares brasildrã.s.
"Providências complementares foraip. tomadas no
-sen-tidÕ de Proceder reparos cabíveis .. ,"
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a campainha.)- V. Ex• jâ ultrapassou mais de 10
minutos do seu tempo, e há outros oradores desejosos de
encaminhar a votação.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou encerrar ...

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Peço a
sua compreensão. V. Ex' é realmente um dos Senadores
compreensíveis desta Casa.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, vou encerrar no meio do meu encaminhamento, mas na esperança de que outros Senadores possam também debater
esse importante assunto. E muis _ainda, na esperança de
que--ílão haja o· devidO qUorum nesta tarde.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Concedo
a palavra o nobre Senador Passos Pôrto, para encaminhij.r a votação.

O SR. PASSOS PÚRTO (PDS - SE. Para oncami- _
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs... Senadores:
_E pena, Sr. Presidente, que esteja a demorar a aproO SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, vou envação dessa Resolução que aprovou as conclusões da
cerrar, na esperança de que possa pedir verificação,-não
Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a verifiJlaja quorum e, amanhã, eu possa continuar exercendo
car, inicialmente, as denúncias feitas pela revista alemã
meu direito de poder explanar um pouco mais sobre o teDer Spiegel ao programa nuclear brasileiro. t! pena, Sr.
ma.
Presidente, porque esta Comissão foi a maiS longa das
Este assunto é tão sério, Sr. Presidente, que quando se
duas Casas do Congresso Nacional e, devo acrescentar
levantou, por exemplo, o problema da localização da
ainda, das mais fecundas. Foi gr~ças a ela, Sr. Presidenusina nuclear, em Angra dos Reis, lembro-me que· tivete, Qua a N~ção foi aler~ada para os perigos do prossemos aqui o debate com o Senador Dirceu Cardo_so; e
guimento do-_programa nuclear brasileiro estabelecido
muita gente estranhou quando se falou no problema até
no acordo nuc_lear, que é outra coisa, e que fez com que
de haver terremoto, na ârea4 Veja, e a impri:nsa braslleira·
toda a Nação se consCientizasse da abrangência de um
pouco noticiou sobre isso:- NãO seTse quebro o sigilo,
programa dessa envergadura, cujos recursos destinados,
mas creio que não, Sr-. P-iesideilte-. -inegavelmente, o Brasil não tinha condições para prosseMas veja, V. Ex~ que, "rio dia 4-3~82, às 18:40 hs.,
guir.
atuou na sala de controle o alarme, a nível de terremoto
O Que há, Sr. Presid!!nte, é que o Relatório do eminen-operacional básico, cujo sinal foi Produzido pelo Sr!n-Sor
te Se_nador Milton Cabral engloba todos esses..aspectos,
do sistema sísmico, localizado na elevação II", e vem
não só do Acordo Nuçlear Brasil-Alemanha, mas tamaqui uma expressão em inglês, Sr. Presidente, gue deixo - bém do programa nuClear brasileiro.
de ler para não parecer eSriO&ismo; --•na sala do computaDentro do relatórío, Sr. Presidente, estão- inc1U[d,s,
dor alarmou a lâmpada amarela do painel anunciador; a
inicialmente, as conclusões feitas pelo primeiro Relator,
qual está ajustada para a toar com acelerações da ordem
o eminente Senador Jarbas Passarinho, que refutava
de 0,38 gramas".
~
uma por uma as acusações feitas por aquela revista aleMais iinportante, Sr.-Presidente, que no mesmo dia, às
mã, e que, em face da repercussão dessa Comissão- Parla18:50 hs., "a usinu recebeu telefonema de um oficial do
mentar de Inquérito, resolviam os novosmembrosjá em
Colégio Naval, solicitando informações sobre possíVeis-outra L~gislatura, visto que essa Comís_são p~rcorreu
registras dos detentores do sistema sísmico, jà que nas
três pf:ríodos legislativos, já os componentes da segunda
proximidades da Cidade de Angra do Reis e do Estaleiro
etapa resolv~ram, também, investigar a execução do proda Veromi havia sido notado certo abalo ou tremor de
grnma nuclear brasileiro, não só nas relações Brasiiterra de origem nào identificada''.
Alemé!-nha, mas também o programa nuclear como um
E vem a conclusão:
todo.
"Em função do alarme, não só do oficíal do ColégiO
Ob.:~erva-se Sr. Presidente, -Pela emenda apresentada
Naval, mas dos problemas sísmicos, detectados da própelo nobre Senador Itamar Franco, que ele não se detém
pria usina". E, Sr. Presidente, eu ia analisar o probiema,
somente sobre as conclusões quanto ao programa nu-
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clear brasileiro, mas envereda, intervém no programa
como um todo, a _respeito do aproveitamento da energia
nuclear no Brasil e faz sugestões que jâ estão incorporadas nas sugestões apresentadas pelo Senador Jarbas Passarinho e pelo eminente_ Relator, Senador Milton
Cabral.
De modo, Sr. Presidente, que não vejo razão para esta
divergência de atitudes e, creio que os reflexos, as repercussões dessa Comissão Parlamentar de Inquérito jâ estão feitos, Os se_uS beneficies jã estão incorporados à
·· cOiisCiência política e administrativa brasileira, tanto ~
prova que o programa se deteve no seu cronograma. Nós
estamos em 1984 uínda- com Angra IJ, a Começo de Angra Ill, o que comprova que as autoridades dirigentes do
programa se convenceram dos argumentos apresentados
no relatório e na participação de todos os Senadores qué:
ouviram os depoentes.
De modo que, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um
apelo ao nobre Senador Itamar Franco, que não obstaculize a aprovação deste Relatório, porque ele é uma página das melhores do Sertado Federal e merece um destaque especial, o esforço do eminente Senador Milton
Cabra_[ q~e _§e dedicou em tempo integral, mais de dois
anos, não só no cumprlmeilto, na assiduidade ao assistir
aos depoime-ntos, como na feitura desse Relatório que
toma centenas, talvez. um milhar de páginas e que é uma
obra, talvez a mais importante, a mais completa, sobre
energia nUclear na língua portuguesa.
Diante desses fatos, gostaria de fazer um apelo ao eminente Senador Itamar franco, que foi o Presidente dessa
Comissão-durante (ôdo o tempo, que resistiu a uma série
de crises aõ lOngo -dessa Própria Corrlissão na qual eu o
sucedi, para que encerrássemos com fecho de ouro um
trabalho que honra, sem dúvida alguma, o congresso
brasileiro.
Era o que tinhu a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Corrcedo
a palavra ao nobre Senador Milton Cabral, para encaminhar a votação.
O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Para encaminhar a votação-. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores;
Tenho a impressão de que o nobre Senador Itamar
franco não compreendeu a minha intervenção na tarde
de ontem. Longe de mim estaria a intenção de, com
aquela int(!rvenção, faz_er qualque_r reparo a participação
tanto que lamentei a sua ausência. Na realidade S.
de, a minha intenção fOi obter desta Casa uma decisão a
respeito desse projeto de resolução, pois estamos hã mais
de um ano com eh; em pauta. Exatamente há um ano
atrás, o Senitdodtam.ãr- Fr<lnCo apresentou ao projeto de
resolução uma emenda, aliâs a única emenda, exatamente no dia 7 de abril de 1983.
Sr. Presideilte, Srs. Senadores, naquilo que consideratl19S essencial, aproveitamos a solicitação do nobre Senador Itamar Franco. Tanto que o projeto de resolução
que propuserriOs, que aprova o relatório da Comissão
Parlame~~ar de I~quérito, resolve, além de vârias considerações, soliCitar do Tribunal de Contas da União aUditoria cOntâbil em FURNAS, a fim de conferir e esclarecer dados referentes aos seguintes aspectos. Então, são
sete pontos que foram considerados essenciais e que haveria necessidade de uma apreciação pelo Tribunal de
Contas da União.
O Sr. Senador Itamar Franco, ainda não satisfeito
com essas Sollcítações, apresenta uma emenda ao projeto
de resolução que, entre outras coisas, pede também a
aprecia-Cão da Procuradoria Geral da República de
vários atas e contratos estabelecidos, e nós acolhemos
por inteiro a sugestão de S. Ex•, aproveitamos por intei-

Ex•;

ro.
As divergências do relator em relação - digamos ao total do projeto de resolução do Senador Itamar
Franco, é de menor importância, porque, por exemplo,
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apenas para citar uin caso; o- Senador Itamar Franco
propõe, no seu projeto de resolução:
"Limitar em .duas o número de usinas a serem ad~
quiridas, Angra II e III.
Inserir o princípio da obrigatoriedade de concor~
rência para a aquisição e serviços" ~ isso está no nosso
relatório, na nossa proposição, na proposição do rela~
tor."
"Eliminar disposições que tenham por objetivo

assegurar a predominância _dos sócios alemães em
organismos societãrios~

Isto também foi considerado em nosso relatório.
"Assegurar paridade de tratamento entre sócios,
quando forem necessários aumentos de capital societário."
Entendemos que não havia necessidade de ser assegurado, porque a vantagem ou o predomínio do sócio brasílejro está perfeitamente assegurado em todos os contra. tos.
Enfim, aquilo que consideramos essencial, que o projeto de resolução apresentasse, foi apresentado pelo Senador Itamar Franco.
__ __
Dai, Sr. Presidente, é que não entendemos a razão do
Senador Itamar F_ranco estar ç:ondicionando a aprovação deste projeto de resolução·, que foi exaustivamente
debat.ido ao final do ano passado, a um requerimento- de
sua autoria, de 1983, que é o número 2 da pauta de hoje,
o qual S. Ex• pede que sejam apuradas denúncias publicadas na imprensa brasileira, sobre fraudes em fre_t_es_ d~
distribuição de derivados de petróleo etc,
Esta é uma outra matéria, -mas S. Ex• vem condicionando a aprovação do seu requerimento, exigiiidO que o
mesmo seja apreciado em primeiro-lugar.
Estamos há mais de um ano discutindo essa matéria
da CPI Nuclear neste Plenário, ou seja, é matéria exaustivamente debatida, e, hoje, estoU tomando conhecimento aqui que S~ Ex• levanta até novas questões. Evídentemente, que elas poderão s_er apreciadas ou apuradas, mas
o processo do inquérito aquijâ To i conc!Uídõ-e-aâCOritF
nuídade, de certo modo, porque o relator propõe que o
Senado Federal solicite parecer do Tribunal de COntas
da União, e o próprio Senador Itamar Franco ainda
pede que seja ouvida a Procuradoria Girai da República.
Não vejo, francamente, necessidade da procrastinação
da aprovação desse relatório que, a rigor, não traz mais
nenhuma vantagem ao conhecimentõ do Poder Legislativo, O assunto foi exaustivamente examinadO e Coilstá_de
duas diligências, uma proposta pelo relator e outra pelo
Senador Itamar Franco, que estão sendo retardadas. A
não ser que se abra uma nova CPI; aí é o caso de se abrir
uma nova CPL O Senador Itamar: Franco tem toda autoridade para propor uma nova CPI, mas esta aqui, estudou exa_utivamente -o assunto; está aí o relatório com 4
ou 5 volumes, mais todos os depoimentos que estão sendo publicados -qualquer dia desses, os Srs. Senadores
vão receber a publicação de todos_os depoimentos.
Portanto, ao invés de ouvir uma reclamação_do Senador Itamar Franco, eu devolvo a sua intervenção nesta
tarde, fazendo um apelo a S. Ex•. para que nós encerremos este debate. S. Ex•, que foi o preSidente da Comissão, teve um papel destacadíssimo, decisivo, nesse trabalho. A que foi um presidente, aliás, muito eficiente isso é inegável - e, com brilho dirigiu essa Comissão
Parlamentar de Inquérito, -que talvez tenha sido o trabalho mais exaustivo feito nesta Casa. Vi outros relatófiOs~
outros inquéritos - inclusive, existem dois no Congresso Nacional, sobre energia nuclear - que de longe não
se comparam com o trabalho executado por esta Comissão.
S. Ex• pode manter, até hoje, divergências sobre alguns pontos do r:clatório. É do seu direito_divergir, mas
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ninguém pode dizer que esta Comissão deixou de cumprir o seu dever.
O Sr. Itamar Franco- E nem eu disse isto_..
O SR. MILTON CABRAL - Tenho recebido os
maiores elogios, não pelo trabalho do relator, porque ele
apenas·expressa o que a Comissão fez inas, sobietudo;atoda Comissão. Esta sim, e sobretudo o Senado Federal,
é que merecem os parabén!?. porque procederam a· um estudo tão exaustivo, tão bem feito, que hoje a verdade é
que o Programa Nuclear Brasileiro foi tOdo reformulado~ o foi, em grande _parte, graças ao trabalhõ desta
CP!. A CPI Nuclear produziu, realmente, resultados
fantásticos e magnlficOS; porque ai eStão as conseqiiências. Hoje, o Programa Nuclear Brasileiro está totalmente reformulado, em grande parte devido aos trabalhos
desta CPI.

e

Portanto, encerro minhas palavras, Sr. Presidente e
Srs. Senad,ores, fazendo um apelo ao Senador Itamar
Franco, e peço a S. Ex•, atenção para o que vou dizer:
longe de mim qualquer desejo de ferir a sua suscetibilidade, se por acaso ontem, quando abordei esta questão, S.
Ex• não estava presente,_~ que realmente eu não podia
deixar de infervir e, na minha intervenção, não hâ nada
qu-e desilustre a participação do Senador Itamar Franco.
Pelo contrário, foi graças à sua participação como presidente desta Comissão, que ela teve o relevo que ela adquiriu. Realmente, não porque eu tenha sido relator,
porque o relator nada mais é do que escritor do pensa~
menta predominante na Comissão, sem dúvida alguma,
essa Comis~~ão foi uma das mais importantes, e que produziu um dos melhores resultados que jâ tive conheci~
menta na história do senado F~deral. Muito obrigado.
O Sr.Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Itamar França.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, solicitei
a palavra, por haver sido citado nominalmente pelo
nobre Senador Milton Cabral. Mas, gostaria de acres~
centar que como V. Ex• está hoje muito regimentalista,
eu tenho que solicitar a palavra pela ordem, de acordo
com o Regimento.
Nobre Senador Milton Cabral, naturalmente eu jamais neguei o valor da CPI, mas, ao contrário, concordo
com V, Ex• e com o Senador Pass.os Põrto; senão existisse essa CPI Nuclear, o povo brasileiro não teria tomãdo
conhecimento do que é o programa e o acordo com a
Alemanha. Vou mais além: é possível que pelo trabalho
da Comissão Parlamentar de Inquérito, o Governo brasileiro tenha feito Lima pequena reavaliação ..

Abril de 1984

O SR.lTAMA:a; FRANCO- Portanto, Seilador Milton Cabral, ninguém aqui - e jamais partiria de mim,
paiticularmente, qu_e presidi essa Comissão Parlamentar
de Inquérito- deixaria de reconhecera trabalho e a dedicação de V. Ex•, e esforça de- todos os-Senadores, inclusive daqueles que não fazem mais parte-do Senado.
Creio mesmo - repito -que o Governo brasileiro tentou modificar um pouco o Programa Nuclear Brasileiro,
se bem que algumas apartes permanecem ainda obscuras. Infelizmente, ou felizmente, nós só poderemo·s obter
essas informações enquanto essa Comissão Parlamentar
de Inquérito estiver viva, porque na hora em que nós
aprovarmos a Comissão Parlamentar de Inquérito, Sr.
Presidente, nós não _vamos mais poder solicitar infor·
mações no campo nuclear. Vê V. Ex• que o Congresso
Nacional é limitado nos seus pedidos de informação.
Não havendo nenhum projeto tramitando na matéria,
nós não poderemos mais solicitar, como eu tenho solicitado, informações acerca do Acordo Nuclear.
Agora, o Senador Milton Cabral diz que atendeu a
tudo que eu proponho na emenda, Então, eu faria um
apelo :i S. E•: ele julga que o essencial foi atendido, que
ele ·aprove a minha emenda, Se está tudo de acordo, que
eli 3.prove, Sr. Pfesíâente. Dirijo este apelo ao Senador
Milton Cabral: que S. Ex• aprove a Emenda n"' I, de Pie·
nário, que apresentamos e que rejeite a emenda substitu·
tlva~ Aprovaremos o projeto e estou certo d.e quC a Liderança do PMDB há de concordar com esta solic~tação.
Possivelmente, através da liderança do Senador Hél.io
Gueir:os, _o PMDB aprovará o projeto_ de resolução, mais
a nossa emenda, porque ela é importantissima, Sr. Presidente, quando ela dá prazo de 120 dias ao Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júniof)_- Solicito a
colaboração de V. Ex•, n_o sentido de terminàr o seu pensamento.
_Q SR•. JIAMAR FRANCO- Vou encerrar. Sr. Presidente, mas não creio, e aí quero fazer justiça ao trabalho
do Senador Milton Cabral, quero fazer justiça a todos
nós que, durante muitos anos, nos dedicamos ao exame
dos problemas nucleares do Brasil, acho que seria triste,
Sr. Presidente, sinceramente, seria tristíssimo para o Senado da República aprovar tão impo-rtante matéria com
apenas ffieia dúzia de Senadores, razão pela qual, Sr.
Presidente, eu vou solicitar verificaÇão de quorum, para
que o Senado da República aqui, com a presença de todos os Srs. Senadores, ou, pelo menos com o número que
o Regimento .exige, possa aprovar ou não a minha emen·
da, ou possa aprovar o Relatório substancial do Senador
Milton Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Lornanto Júnior)- Continua
em votação a matéria.
O Sr. Hélio Gueiros (PMDB- PA.)- Peço a palavra
para encaminhar a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Nobre Senador Itamar Franco, estou aguardando que V, Ex• encaminhe a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Conce_do
a palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para encaminhar a votação.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr, Presidente, eu fui citado nominalmente.

0- SR- HELIO GUEIROS (PMDB- PA. Para encaminhar a votaçào. Sem revisão do orador.) -Sr, Presidente, Srs. Senadores, nada tenho a aduzir ao_quejá disse o Senador I_tamar Franco. S. Ex•, durante um cçrto
tempo, foi Um dos representantes do PMDB na Comiss_ão _de Ene_rgia Nuclear e, além de membro, foi presidente da referida Comissão, tendo, portanto, condições plenas para definir a poSição do- Partfdo com relação às
conclusões da Comissão, tanto mais qua.do o seu colega
remanescente, o nobre Senador Alberto Silva, também
· concorda em gênero, núrilero e grau, com todas as considerações de S. Ex~.
S. &• disse bem quando, respondendo ao nobre Senador Milton Cahi-al, declarou que se a ComisSão já havia
colocado_como suas todas as sugestões de S. Ex', então

O SR. PRESIJ)ENTE(Lomanto Júnior)- Então, V.
Ex• não pediu a palavra pela ordem, mas para uma explicação pessoaL
·O SR. ITAMAR FRANCO - Pedi pela ordem, apenas para afel)tar que iria falar regimentalmente. É apenas nesse sentido, mas estou certo que V. Ex•, com a sua
compreensão e a sua justeza, vai permitir que eu posSã
responder ao Senador MiltQ_n Cabral, já que fui interpelado .. ,
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) pode concluir o seu pensamento.
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rião tem pcir que deixar de fora uma ou duas, quando o
Senador Milton Cabral declara que já está incluído n_o
'relatório de S. Ex• Então, nãà vejo comO se cdar um
caso por urna questão de lana caprina, não há problema
nenhum, se todas as sugestões, do Senador Itamar Franco foram bem vindas e bem aceitas pela comissão. Então, não sei por que esse empecilho. Tathbém entendo,
como o nobre Senador Itamar Franco, que uma comissão de tão grande importância, que realizou um trabalho
da melhor qualidade, não sei como o resultad_o dela deva
ser votado e apreciado numa sessão melancólica com
duas, três pessoas em plenário. Acho que, nesse ponto, o
nobre Senador Itamar Franco tem toda a razão; hã necessidade de que todo o Plenário desta Casa participe
com o seu voto, no apoio a essas conclusões da Comis~
são Parlamentar de lnquéritó. Ela já deu bons resultados
-segundo depoimento de todos os meus antecessores,
inclusive para efeito de modificar a poHtica do Gaverno
no setor, mas eu creio que o Senado tem obrigação agora, para dar um fecho de ouro a esse trabalho magnífico,
realizado pelos Srs. Senadores, de dar um voto maciço
aqui no Plenário, para consagrar os resultados dessa Comissão._
Nestas condições, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
PMDB acompanha a posição dos seus representantes
d~ntro desta Comissão, votai-á de acordo com o Senador
Itamar Franco e o Senador_ Alberto Silva, que desejam
que, além das conclusões já-admitidas pelo nobre Senador Milton Cabral, tambêm sejam acrescentadas as sugestões feitas -pelo nobre Senador Itamar Franco,
b essa a posição do PMDB. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Continua
em votação.
O Sr. Marcondes Gadelba- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a W)tação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) --Concedo
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para
encamin)1ar a votação.
O SR. MAR CONDES GADELHA (PDS - PB. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs. senadoreS:O PDS votará favoravelmente ao Projeto de ResOlução n' 127, de 1982, que enfeixa as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Energia Nuclear. Esse documento, já foi dito aQui pelõ Senador Pas.:sos Pôrto, é provalvelmente o texto mais impo~t_ante, e~
língua portuguesa, sobre Energia Nuclear. Estou apenas
secundando o Senador Passos Pôrto, que por sinal é um
cultor do vernáculo e um estudioso também de todti.S-as
formas de energia. Esse texto já =roi re(luiSitado p_or _u~i
versidades, pelo País 3f0ra, e atê por entidades--imopoftantes em nível internacionaL De modo que é um trabalho que honra o Congresso Nacional, trllbalho qUe hon~
ra este Senado, fruto da dediCaçao-de quase dois anos, de
uma parte substanciosa do mandato do Senador Milton
Cabral.
Nós não apenas aprovamos,-sr. Presidente, mas, nos
congratulamos com S. Ex•, parabenizando-o e de certa
forma agradecemos, em riome desta Casa, pelo seu esforço, pela sua dedicação, e pela bela- ob~a que logrou
produzir a respeito de energia nuclear.
Há uma tendência à procrastinação, inexplicável, neste momento, até sob as justifiéfúivas maís esquisitas de
que seria uma forma de honrar, ainda mais, o trabalho
do Senador Milton CabraL -Então, n-ós deveríamoS
aguardar um momento mais solene ou quem sabe até
convocar uma sessão especial para aprovação desse documento.
Nós sabemos que o Senador Milton Cabral dispensa
essaS honrarias, Sr. Presidente e o próprio tempo em que
o documento esteve aqui exposto à análise, à apreciação,
já ê a maior fo-rma de gratificaÇão que o autOr poderia
ter, na apreciação longa quejâ vem desde o ano passado;
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-durante pelo menos 3 meses, em 1983, esse documento
esteve em pauta sob apreciação, e, discussão, e agora
permaneCe,_ jndefinJdamcnte, _cm votação. Não há mais
nenhuma razão para adiarmos uma decisão do Congresso a respeito desta matéria.
_
Por isso p~dimos a V. Ex• que o submeta à votaçáo,jã
que a nossa posição é inteiramente favorável.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação o substitutivo. Os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.f
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco cã.ção -da votaç~ó~

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai~se
proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência,- nos
termos regimentais, irá suspender a seSsâo -por-3.1guns
mifmtos e farã acionar as campainhas para convocar ao
·plenário os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 17 horas e 20 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 30 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está reaberta a sessão.
PersistindO a falta de quorum, a Presidência se dispen-sa de proceder -à verificação requerida.
A votação da matéria fica adiada.
Em razão disso, as matérias restantes da pauta, constituídas- Oos Requerinlentos n'i's 857/83, 6/84 e 896/83; e
os Projetas de Lei do Senado n'i's 16/82, 280/80 e 21/83,
itens n's 2 a 7, todas em fase de votação, deixam de ser
submetidas avotos, ficando sua apreciação adiada para
·
a próxirria sessão ordinãria.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)......:. Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senii.dor Aderbal Jurema.
~Q

SR. ADERBAL JUREMA (PDS- PE, Pronuncia
o seguinte disCurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente: e Srs._ Senadores:
Inicialmente, o meu propósito de vir a esta.tribuna,
nesta tarde, era para assinalar, pesarosamente, a grande
falta que está fé).Zendo ao jornalismo brasileiro a figura
pernambucana de Murilo Marroquim, Murilo Marroquim que foi n_esta_ Casa Díretor de Divulgação por rpuito ãi10s; MurilÕ-Marroquim gue nós conhecemos nas co-'-- iunas do Jornal do Commêr<:il_), do Diário de P:ernambuco
-e pOsteriormente, fazendo parte da equipe dos "Associa~
dos", Comandada pelo gênio invulgar de jo(nalismo que
foi Assis Chateaubriand.
Sr._ Presiden-te, por designação de Assis Cfiauteaubriand, Murilo Marroquim foi o nosso correspon~
dente na última grande guerra, e todos nós, naquela época, de I939_a 1945, nos habituáyamos _a acompanhar o
desenvolvimento da guerra contra o nipo-nazifascismo,
através da _çorrespondência de Murilo Marroquim, que,
na frente dos ãcontecimentos bélicos da Europa; mandava para o Brasil, quase que diariamente, as suas brilhantes reportagens. E, assim, ao lado de JQel Silveira, ao
lado de Rubem Braga, ao lado de Barreto Filho e de tantos outros jornalistas que arriscaram a vida no cumprimento_do dever jornalístico, Murilo Mª-rroquim soube,
como_ ninguém, representar o jornalismo brasileiro nas
frenteS de batalha, quer da França, quer da Itália, quer
da Inglaterra.
Depois, Sr. Presidente, e aqui vai alguma coisa de pes~
- sOai, Murilo Marroquim chegava ao Rio de Janeiro. Es-- tava eu no Ministério da Agricultura, como Secretário e
Di_retor de Divulgação do Ministro Neto Campelo Júnior. Murilo se hospeda no mesmo hotel em que _eu me
encontrava hotel modesto, o antigo Rex e, na ocasião,
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Murilo Marroquim me dizia que, mal chegado da frente
de batalha, mal chegado dos acontecimentos internado~
nais da 111tlrriã grande guerra, _o seu chefe o havia designado para-jornalista político na Câmara dos Deputados,
_que estava reunida em assembléia constituinte.
Ele não conhecia nelJl_ os .representantes de PernambuCO. Ele conhecia .Eisenhower, ele conhecia Franklin Dela no Roosevelt, ele conhecia Churchill, ele conhecia StaJin, ele conhecia os comandantes da África e os coman~
dantes dos campos da Europa, ele conhecia Cordeiro de
Farias, ele conhecia Mascarenhas de Moraes, mas não
sal;lia quem çra 9lü:lt::J_Õa Bancada do PSD, nem os lideres das_ Bancadas_d;;J UDN,.nem do PTB, nem do Partido
Comunista que, na ocasião, tinha assento naquela CaSa.
EJe não sabia_ e,_então, começou a conversar co·m o seLi
antigo companheiro de jornalismo em Pernambuco. E
eu, no dia seguinte, fui com Murilo Marroquim à Câmara dos Deputados, apresentá-lo aos líderes pernambucanos.
Pois bem, Sr. Presidente, 48 h_oras depois, surgiam os
artigos de_ Murilo Marroquim, como se elejã estivesse hã
muito tempo naquela Casa, porque Murilo Marroquim
tin~a, sobretu,do, uma acuidade_jornalística admirável.
- Pois _é est~ homem, grande comentarista político dos
"Associados", grande_jornalista, grande correspondente
de guerra que se finou no Recife, com 69 anos.
Por isso, Sr. Presidente, que eu não podia deixar de vir
para esta tribuna, como representante de Pernambuco,
chorar, com a sua família, o seu desaparecimento, o de~
saparecimento do brilhante homem de imprensa, que foi
Murilo Marr_o_quim, de origem alagoana, mas de formação pernambucana.
__ Sr. Presidente, a~tes porém de encerrar estas palavras,
que me dói ao pronunciá-las, me dói também, Sr. Presi~
dente, ler um comunicado que chega a esta Casa, e que,
em tons sensacionalistas, de divulgação ..extra", ..extra", em letras garrafais, da Subsecretaria de Divulgação
_da $ecretaria_ de Divulgação e de Relações Públicas do
Senado da República:
AUMENTA EM MAIS DE UM BILHÃO
A OlVIDA EXTERNA BRASILEIRA
NOVA JORQUE- URGENTE- NOTlCIA DI- VULGADA PELA United Press Intema.tional informou
que vários grandes bancos, inclusive o City BanK e o
Chase Mahattan Bank, elevaram suas taxas de juros primárias básicas oq preferenciais - ..primC:.rate" - de
11,5 para 12%.
Trata-se da mais importante alta dC: taxa de juros em
quase um ano e meio. Brasil e MéxiCo, os dois paíSes
mais endividados da América Latina, sustentam, segun_do a UP_I, que, com ~ssa alta em seus encargos da dívida,
~aumen-toU em mais dC 1 bilhão e meio de dólares a sua
dívida ~terna, ao ano.
~Sr. Presidente, na bravura nordestina, nós lutaremos
atê contra- as pedras. Dizem que os nordestinos conseguem tirar leite de pedra.
Mas, Sr. Presidente, a impressão que eu tenho, lendo_
"esta nota, ê- que nós brasileiros,_ sem querer localizar nor~
destinos, sulistas e os do Centro, nós brasileiros estamos
diante_ de uma atitude financeira, qu_e representa, não pe~
dras no Nordeste, mas representa penhascos da cobiça
internacional.
O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ADERBAL JUREMA JoãO -Lobo:

Pois não, Senador

O Sr. João Lobo- Senador Aderbal Jurcma, eu quero juntar o meu pesar às comoventes palavras de V. Ex•,
acerca do passamento do jornalista Murilo Marroquim.
E quero, prínci{m!mente, aproveitar o ensejO, parã co~
mentar a nota que V. Ex• leu sobre o aumento desses juros, o prime rate. Essas nossas dívidas, nobre Senador,
tenho a impressão de que estão funcionando como aque-
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cretaria de Divulgação de Relações exter.iores, vem essa
notícia terrível: que nós temos mais de lirri bilhão e meio
de dólares aumentado_na nossa dívida externa.
Sr. -Presidente, nós temos que protestar, protestar com
toda a dignidade de homens que, neste País, com vinte e
·cinco anos de mandatQ, nunca serviu a grupos eçob.ômicos, a não ser na defesa da prosperidade económica do
nosso povo.

barreir;:Ls erguidas contra a exportação do aço. Ora, não
h-á
que consiga reajustar a economia em condições externas tão inóspitas como esta cm que nos encontramos, sem o mínimo de colaboração, sem o míni-mo dê compreensão de nossos· credores, sem o mrnímo
de participação nas nossas dificuldades. Temos sido hoflestos e dignos até um grau extremos, nobre Senador
Aderbal Jurema, temos, inclusive, extraído suor dos nossos trabalhadores, reduzindo salários, comprimindo sa·
lários, para dar um pouco mais de competitividade aos
iiOssoS piodutos dê exportação; temos subsidiado esses
produtos de exportação, às custas, naturalmente, do
contribuinte, e sacrificando obras públicas de interesse
social relevante, para que tenhamos excedentes de manerra· a CqUilibrar a nossa balança de pagamentos, conforme tem sido solicitado pelo Fundo Monet~.rio Internacional e pelos nossos credores. Mas, nobre Senador,
essa notícia de hoje, francamente, atinge o País na medula, nos deixa perplexos e preocupados. A impressão que
temos é que não há nenhum comprometimento dos senhores do mundo, dos donos do dinheiro, dos credores
uriivetsais, cõm a sorte do Terceiro Mundo. Neste momento, acho que tem cabimento nós darmos todo eco e
toda ênfase às colocações do Presidente Figueiredo,
quando do seu encontro com o Presidente Miguel de la
Madrid.

les mostradores de bomba de gasolina; é só saltando
"plá .. plá" ... Ninguém chega ao fim nunca. E o País está
aguentando isso, é interessante, parece que é umã espéci~
de justiça divina. O País está aguentando isso, porque eu
acho que o Brasil está habituado a fazer isto a nós, qu~
somos devedores dos bancos oficiais, isto é, nós C:omer.Ciantes, industriais, lavradores e criadores, também sofremos !:Cisa parecida com este processo. As dívid_as que
tínhamos nos bancos oficiais eram reajustadas ao bel
prazer dessas casas bancárias, do Banco Central. As ta-.
xas de juros eram aumentadas ao sabor da vontade e das
idiossincrasiaS do Banco Central ou das Diretorias desses bancos. E as nossas dívidas, impagáveis, porque os
bancos comiam cada vez mais, osjuros__cOmiam, transfomaram toda região nordestina em quase uma-região sem
nenhuma liquidez, porque o motante dessas dividas tamM
bém vão se sobrepondo cada vez mais. E os juros, SenaM
dor Aderbal Jurema~ V. Ex•, como nordestino, também
sabe, nós temos um ditado da nossa terra que diz: ~"por
mais trabalhador que o homen seja, ele não pode trabalhar mais de 12, IS horas por dia". Mas, juros, não, o
juro come 24 horas por_ dia. Domingo, feriâdo, não tem
trégua. Então é 1sso que-quero"lamentar profundamente
o que estã acontecendo com a dívida exter!J.~ ~o Brasil,
lamentar e repudiar esse sistema que muda taxas para as
quais nós estávamos preparados para pagar, muda a regra do jogo, qtiã.ndo no jogo a· bola jã rololl. Não ~ possíM
vel aumentar taxas de juros de um contratojã feitó, u-m
contrato jã em fase de liquidação. Mas isso acootece c~m
os bancos oficiais, ·o Brasil adota para conosco, seus fiM
lhos, o mesmo que os grandes bancos das grandes nações
estão adotando para com a Nação brasileira. E parece
que a Nação brasileira, pot ter a ·consciência pesada de
fazer isso com seus filhos, aceita que lhes façam a mesma
coisa, porque senão O Brasil não aceitaria de maneira nenhuma, usaria a sua soberania nacional, a sua indepenM
dência, a sua horadez de País que cumpre com seus compromissos para repudiar tal sistema de cobrança de juros, de cobran.ça ser_:o..:iços de dívidas públicas. Era este o
aparte que eu queria oferecer.
O SR. ADERBAL JUREMA- V. Ex• tem razão, Senador João Lobo, porque, ainda ontem, segundo divulgação da reunião do Conselho Monetãrio, tomãraín medidas, nessa re_união, umas absolutamente salutares e outras que irão, -sem dúvida, concorrer para o pânico nos
bancos estad_trnis, bancos dos Estados. Em Pernambuco,
por exemplo, nós, ,que temos procurado levar o crédito
ao homem do campo através de postos bancârios, não
são nem agências, são postos, pelas medidas tomadas
ontem, teremos que fechar quase 70 agências, porquanto
o prazo de liquidez que eles dão_ é impossível de Ser cumprido, pois, sabe V. Ex• que esses juros que se usam nas
casas bancárias, são aumentados sem que se possa ver
neles uma con"Qtação, já não digo econômico-firianCeira,
mas, pelo menos, de política sociat 'De maneirá que V.
Ex• tem razão.
Mas, Sr, Presidente, quero deixar aqui o meu protesto,
não digo veemente, porquanto esta: Casa não nos anima
a ser veementes, porque numa tarde de quinta-feira nós
1
estamos com o plenário quase vazio, sem rienhuma razão
no calendár-io p-olítico desta Nação~ Nós deveríamos estar aqui em maioria, tanto do PDS quanto das Opo~ções_._No entanto~ esta é realidade, estamos com o plenário qua~e vazio.
De maneira que o meu protesto é para que ele sa1a,
através da "Hora do Brasil", e possa chegar a todos os
brasileiros, porque nós não podemos concordar com esse
tipo de negociação com o e_strangeiro, porque, do con
trário, IreirioSil:OSTransformar em pobr~s homens,-não
da Póvoa do Varzin como dizia Eça de_Queiroz, mas em
pobres homens maltrapilhos. porque por mais que nos
esforcemos no sentido de exportar, numa página, numa
folha de papel, numa edição extra da divulgação da Se-

O Sr. Alberto Silva -

V. Ex•

me_~ite

O SR. ADERBAL JUREMA -

um aparte?

Pois não.

O Sr. Alberto Sllva - Queria, apenas, trazer, em
do meu Partido_, trazer a solidariedade às palavras
de V, Ex•, e pedir qu~ inclua no seu belíssimo pronunciamento, desta tarde, o nosso protesto, também, por tudo
isso que está resumido numa pequena folha de papel, a
enormidade do peso que se abate sobre o nosso País, em
horas de decisão dos grandes bancos internacionais. O
Brasil Qassa, de meio-dia de hoje ao fim desta sessão, a
dever mais um bilhão e meio de dólares. ~ impossível
que uma Nação trabalhe, se esforce, sue a camisa, como
estã acontecendo aí, raspando todas as economias do
País para pagar uma dívida que queremos honrar, mas
uma dívida que não tem fim. Foi tudo o que nós podíamos fazer. Um mês de trabalho dos brasileiros vai numa
ímica penada, jogado ao fogo por uma decisão unilateral
sem 9 consentimento da outra parte. Quero, em nome do
meu Partido aqui presente, realmente como diz V. -Ext,
numa tarde em que devia es~e plenário estar ·cheio, qUeremos nós, aqui, do PMDB, hipotecar nossa solidariedade às palavras de V. Ex•, e o nosso protesto pelo que está
acontecendo contra o nosso País, contra o povo brasilei~
ro.
nom~

O SR. ADERBAL JUREMA -Agradeço as suas palavras, mas quero que fique bem claro que estou falando
aqui como Senador da República, acima de quaisquer
compromissos partidários. Porque, em verdade, um
problema dessa natureza transcende aos Partidos. Somos nós todos do Senado que es~am_os absolutamente
chocados com essa notícia, e lâ no fundo do meu coração
há uma esperança de que isso não seja -verdade, que isso
seja uma precipitação da UPI, porque não é possível
que, em poucas horas, como disse V. Ex•, o esforço dos
brasileiros, de 125 ou 130 milhões de brasileiros, seja pulverizado por uma falha de papeL
O Sr. Marcondes Gadelha -

V. Ex• me permite?

O SR. ADERBAL JUREMA -

Pois, não,

Senador~

_O Sr. Marcondes GadeJha- Nobre Senador, infelizmente, é possível. Essa elevação da taxa de juros faz parte de uma política americana com vistas a equilibrar· a
sua balança comercial que está, neste momento, exttemamente deficítária. E poucos estão se incomodando,
neste momento, com repercussões desse fato sobre oresto do mundo, particularmente, sobre países em vias de
desenvolvimento, países ctue, -corno o nosso, enfrentam
problemas seriíssimos em conseqaência de uma dívida
externa sem limites, inflação, reajustes·, desempregos,
mazelaS de toda ordem em sua saúde económica. Quero
associar-se na indignação de V. Ex•, mas não aceito o de_M
salento. Estou cada vez mais convenc_ido de que nós caimos numa espécie de armadilha quando contraímos essa
dívida, apostando em recursos baratos que existiam no
mercado, na capacidade de resposta do País e, sobretu~
do, numa estabilidade das taxas de juros. Infelizmente, o
que vimo~ foi a elevação súbita dessas taxas de juros,
uma deterioração das relações de troca em prejuízo dos
nossos produtos de exportação e a elevação, como V.
Ex• sabe, dos preços de petróleo, que não justifiCa; por srsó, o crescente endividamento em que nós nos encontramos. Essa é uma situação gravíssima, sobretudo, quando
conjugada com restrições-que são feitãs, tarifárias e não
tarifárias, às nossas exportações. Temos agora o caso das

esrorço

O SR. ADERBAL JUREMA- E antes na ONU.
O Sr. Man:oadH Gadelba - A América Latina não
pode inãis.falar, isoladamente; não podemos mais falar
sozinhos: temos que iniciar, efetivamente, uma série de
acordos, bilaterais ou multilaterais, dentro do continente, de modo a montarmos uma estratégia contra esses
que são verdadeiros assaltos contra a nossa economia,
contra a nossa paz social e contra o nosso futuro, como
Nação. Digo que esta Nação, neste momento, está indignada pela palavra de V. Ex• e dos seus pares nesta Casa,
mas não perdemos nossas esperanças. O que temos, talvez, é que rever as nossas posições, e cobrar essa incompreenSão profunda dos nossos credores, para com a sorte
deste País de 120 milhões de habitantes. De qualquer forma, meus cumprimentos a V. Ex• por esse alerta, ainda
que num fim de tarde, para o risco que estamos correndo
em conseqüência de notícias como essa.
O SR. ADERBAL JUREMA - Senador Marcondes
Gadelha, as suas palavras ponderadas, num raciocínio
lúcido, como sempre acontece nos seus pronunciamentos, vêm enriquecer o meu discurso. Mas, nós queremos,
dentro do seu raciocínio, dizer àquele a quem temos sido
leais há ciHco aaos, nesta Casa, que esta esperança nós
temos, de que o Presidente João Figueiredo dê um murro
na mesa e diga: Basta! Basta, porque a Nação brasileira
n,ão merece esse tratamento.
O Sr. João Lobo -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR.. ADERBAL JUREMA - Com muito prazer.
O Sr• .Joio Lobo- Senador Aderbal Jurema, eu queria J~mbrllr a V. Ex• que nós estamos, realmente, falando
para um plenário quase vazio. Mas nós temos um confOrto enorme; é qu-e ·nós parlamentares, quando falamos,
falamos patft o Plenârio da Nação inteira, não falamos
somente para o Plenário da Casa. Então, nós esperamos
que os seus discursos, que as suas palavras tenham arepercussã-o qtre merece. Mas quero somente acrescentar
que parece que a estratégia jã foi encontrada; o tom exalo de se tratar este tipo de procedimento, esse tipo de
moral, a moral do mais forte, la raison de plus forte,já foi
encontrado, a Argentina já deu a resposta. A Argentina
simplesmente se recusou a pagar, e nós estamos observando que parece que não vai acontecer nada com a ArM
gentina. Então, o tomjã foi encontrado. O Presidente Figueiredo já, talvez, na sua inteligência, na sua capacidade de sentir, na sua sensibilidade de estadista, tenha sentido aquilo e bateu na mesa e afirmou, maS não concluiu.
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não·saiu do pensamento para um ato. A Argen~ina _o fez,
agora, e as coisas na Argentina, aO que se sabe, continuam andando normalmente; todo mundo correu par~
amparar a situação, a turma do "deixa disso" Che8oU!o-go, em volta da Argentina e dos credores, e estão reven-

do as posiÇões assUmidas. Parece que a Argentina vai
sair lucrando com essa _coisa. E nós, no Brasil, não tivemos áinda a coragem de dar um basta, de dizer chega a
essa ambição desmedida dos pafses desenvolvidos, que
pensam que podem escapar sós do caos em _que o mundo
está se transformando. EleS ainda- não se Convenceram
de que sozinhos não conseguirão sobreviver. Ou eles acabam com essa mentalidade de imperialista, de fazer colô_nia dOs paiSeS--mais-"airasadoS; e 1:1-açúenl Pl~~õS Pára
que marchemos juiltos, ou não há salvação para nin~
guêm. Então, Senador Aderbal Jurema,_ meus parabéns
pelo pronunciamento de V. Ex•.
O Sr. Aderbal Jurema- Agradeço a nova intervenção
de V. Ex• E. Sr. Presidente, encerrando as minhas rápi~
das considerações, quero conclui-las como nordestino,
como brasileiro, como homem de Partido, confiante em
que S. Ex• o Presidente João Figueiredo, ao tomar co~
nhecimento dessa atitude-dos bincos americanos, sabe~
râ, sem dúvida, como tem feito até agora, defender o -patrimônío não apenas e"Conômico mas, -i8.mbêm, moral,
do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Á Prf~sí~
dência associa-Se às,sentidas homenagens, que V. Ex•
acaba de prestar, à memória do grande jornalista Murilo
Marroquim.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,
por cessão do Senador Hélio Gueiros.
'

-

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Hoje, na reunião da Comissão de Economia do Sena~
do Federal, discutiram~se vinte processos sobre a auto ri~
zação de empréstimos por parte do Senado - com re·
lação à autorização- a diversas prefeíturas e a governos
estaduais.
Quando se analisava um processo pertinente ao Go~
verno do Estado de Mato Grosso, 'eu pedi aO Presidente
da Comissão de Economia, Senador Roberto Campos,
que me concedesse a palavra para discutir a mensagem
presidencial.
Eu havia observado, Sr. Presidente, que no rol dos en~
cargos decorrentes da obrigação contratual, se arrolava
a taxa fnferbancâria de Lo ti dres, a Ifbor, sem fhe fixar o
competente percentual.
Aleguei, perante a douta e sábia Comissão_. que estávamos diante de um contrato leonino, o qual continha a
chamada cláusula potestativa que ê aquela que submete
uma das partes à vontade e ao arbítrio da outra pãfúdlgurante no contrato. Reclamava que a Comissã~ esfu.
dasse providências para que se fixasse, que se procurasse
uma fórmula de estabelecer a taxa de juros em número,
tantos por cento ao ano.
E foi o basiante, ;,r. t""residente, para que quase_ o es~
pa,ço físico da Comissão viesse abaixo._ Digo eu, e está
nos Anais da Comissão, qUe ê Possível que, todos os __
tfias, às II horas da manhã, hora de Brasma, os Bancos
Centrais de Londres e Estados Unidos, possam alterar a
prime-rate, no mercado norte·americ~no, para os credo~
res preferenciais de empréstimos, a~arretando a alte~
ração a Iibor em Londres, o que, em d-6n'seqüência, gera a
sobrecarga nos juros dos clientes daqueles mercados
bancários-ôa Europa e dos Estados Unidos. O Senador
José Uns chegou a dizer que, se a comissão desse guarida
a minha posição que o Senado estaria fechando as portas
do Brasil para a obtenção de recursos externos, tão indis~
pensáveis para o nosso desenvolvimento. E eu respondi
que não flavia como fechar as portas deste País, porque

há muito foram arrombadas- aliás, eu não dissç_ issci,
Sr. Pn..-sidente, eu gostaria de- ter dito, mas preferi dizer
aqui- que há muito _foram arrombadas, há vintç anos
~-riesle País. _
Eis que, Sr. Presidente, poucas horas depois de ter feito eu - e o meu voto contrário à concessão da autori·
zação foi hOnrosamente acompanhado. pelos Senadores
Pedro Simon e Severo Gomes......, poucas horas depois de
eu alertar com a minha humildade, com a minha quase
nenhuma ciência da política financeira internacional,
para os riscos a que se estava e_xpondo, não o Estado de
Mãtci thOsSo Prete.ndente à operação, mas o País, a sua
balança comerciaJ, que é, como sabem V. Ex', um dos
iiens,
d()s-itens- repito- do"nosso ti~lanço de pa~
gamerifo a·nUal. Poucas horas depois, a prime-rate norteamericana se eleva de 11.5% para 12%.
E, acabei de ouvir, do ilustre Senador Aderbal Jure~
ma, que S. Ext espera que o Presidente Figueiredo, ao tomar conhecimento desse fato, tome também providén·
cias para defender a dignidade tão ultrajáda da Nação
brasileira.
Que nada, Sr. Presidente! O Presidente d~_ R~pública é
O primeiro a ser informado desses assaltos contra a economia nacional. _O Presidente da República já chegou a
telefo~ar para o Presidente Reagan, pedindo·lhe que
cobrisse cheques sem fundo do Banco do Brasil, em Lon~
dres, tamanha é a irresponsabilidade do Governo que es_·
tá destruindo este País.
O Presidente da República é o primeiro a ser informa~
do dessas espadagadas contra o dorso desta Nação. Es·
perar o que, Sr. Presidente?

um

O SR. MARCONDES GADELHA- Permite V. Ex•
um aparte?
_O SR. FÁBIO LUCENA- Se V. Ex• tiver paciência
de me ouvir por mais alguns segundos e ainda que não a
tenha eu lhe garanto o aparte.
Esperar o que do Presidente João Figueiredo que faz
parte como Chefe do Estado, como Representante do
Estado brasileiro, dentro ou fora dos foros_internacio·
na is? O Presidente compactua com isto. Digo, sem a me·
nor dúvida, que isto tudo faz parte de um esquema, Sr.
Presidente, porque não ê a primeira vez que isto aconte-ce. No período-de 1978 para 1980, as taxas do prime-rate
e do libor aumentaram de 8% para 14%, elevando em 36
bilhões de dólares a dívida externa deste País.
Apelar para o Presidente da República seria até de
apelar, Sr. Presidente, porque ele próprio já se manifes~
tou desgostoso do poder. Declarou que só será feliz no
dia em que deixar a Presidência e que for para Casa, gozar do seu repouso. O que é justificável, Sr. Presidente,
da Pãrte de quem exerce o poder, sem responsabilidade
perante à sociedade brasileira. -~em responsa~ilidade de
compromisso. Lá se foram 3 safras de soja lá dos para~
m1enses, dos gaúchos, 3 safras de soja! Foram~se duas
vezes o orçamento da Usina Hidrelêtrica de Balbina, no
meu Estado, que está há 10 anos no projeto e _não sai do
papel, enquanto em Manaus, cercado pelo maior ma~
na~ciallíquidQ do universo, Sr. Presidente, a população
continua a consumir energia elêtrícã produziaa por usina
movida a óleo diesel, o que acarreta a energia mais cara
deste País e deste Planeta.
E ainda se verri lamentar, Sr. Presidente, Não hã o que
lamentar. Para os que defendem o Governo até naQuilo
em que o próprio Governo se acha indefensável, para
aqueles que não atendem nem aos reclamos do Governo,
no sentido de que não defendam os erros dele, para que o
Governo possa cOrrigi-los, para aqueles, Sr. Presidente,
riUO há o que estranhar nisto. Amanhã ou depois estará
subindo a libor em Londres, e quem vai evitar que lsttJ
aconteça? f:u, comO brasileiro, e- não simpleSmente como
parlamentar, como membro deste Poder, optaria por
uma mudança imediata do Governo, por bem, ·ou por
muito bem!
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O sr. M_arcQ_ndes Gadelha- Pérmite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA E.x•

Concedo o aparte a V

O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador Fábio
Lucena, entre as excelsas virtudes que adornam a sua
personalidade, não se encontram, certamente, a humil~
dade e a temperança. Pode ser uma atitude existencial,
que eu respeito, mas ·o que me prepr;::upa é que a obstinaçãO e a teímosia de V. EX' nào têm remissão, mesmo
quando reconhece que labora em equívoc_o. Desde o
período da manhã, na Comissão de Economia, que V.
Ex• insiste numa tecla de que as relações internacionais
devem se reger pelas leis brasileiras. V. Ex' quer que nós
tenhamos controle sobre as operações ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Apenas para conduzir o
diálogo: dizía o Senador Henrique Santillo, hã poucas
horas, que V. Ex' é um amante da verdade. Eu, em abso~
luto, jamais defendi que relações internacionais fossem
geridas por leis brasileiras, porque eu defendo, aliás, não
sou eu quem defende, mas o Código Civil brasileiro que
estabelece o Supremo Tribunal Federal como foro judi~
cial para os contratos firmados pelo Brasil, ou em seu
nome, com organismos internaCionais. Não sou eu quem
defende, é a Constituição FederaJ e o Código Civil quC
assim disciplinam. Quero que V. Ex• pelo menos faça
justiça, não a mim, mas à Constituição- e ao Código
Civil.
O Sr. Marcondes Gadelha- O que eu lamento é que
V, Ex• insista nessa tecia, nobre Senador, que hoje, chegou a pedir, na Comissão de Economia, o Código Civil,
qUando V. Ex• sabe e tem absoluta consciência de que a
oferta de dinheiro lá fora obedece puramente às regras
do mercado financeiro, às regr~s do p-l~rca_d_o int~m_açi_p~
nal. -E-Uma operaÇão de- pegar ou largar. As regras estão
estabelecidas: os juros são flutuantes. Eu concordo com
V. Ex' de que essa é uma situação moral, que não há ne·
nhuma regra de ética que possa sustentar essa situação.
Mas, infelizmente, esta é a realidade do mercado, que é
verdade não apenas para o Brasil, mas para todas as
náções do mundo, tomadoras de empréstimos na cidade
de Londres. Nós não temos como impor as regras do
nosso Código Civil para todas as nações do mundo,
nobre Senador.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nós não podemos assinar
esses contrato.
O Sr. Marcondes Gadelha ~ E não há nenhuma con~
diçào, nenhuma razão para que nós sejamos exceção e
para que os banqueiros nOs tratem carinhosamente, ou
que sigam as regras do Direito brasileiro nas suas ope-rações. De modo que, sobre esse ponto, não há mais o
que discutir.
O SR. FÁBIO LUCENA- Há muito que discutir . .t:
meu direito.

O SR. MARCONDES GADELHA -

Porque nós

amarraremos a discussão e acabaremos prestando um
desserviço aos interesses do País, se ficarmos, nobre Se~
na:dor, insistindo n_essa questiúncula jurídica, que qual~
quer pessoa ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Na opinião de V. Ex•.
O Sr. Marcondes Gadelha - ... de meridíano entendi~
menta há de ver nós não temos nenhuma condição de
impor as regras do nosso Código Civil nas operações in~
teibancárias de Londres. Agora, eu concordo com V.
Ex~ que as leis do mercado são leoninas, são leis duras,
embora a taxa de juro flutUante tenha sido adotada com
um hipótese de risco para os dois lados; a taxa flutua
tanto para a esquerda como para direita.
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O SR. FÁBIO LUCENA

"7"':_

Tanto para cima, ·quarito·

para baixo.

O Sr.

Msrcond~

Gadelha- Tanto para cima, quanto

para baixo, se V. Ex• o preferir. Se hoje nós nos escandalizamos e nos preocupamos- eu me preocupa também e
jã fiz aqui as minhas considerações ..
O SR. FÁBIO LUCENA_- Eu gostaria de saber_gual
o juro ...
O Sr. Marcondes Gadelha - Eu já chego lá. Se nós
nos preocupamos porque essa taxa está cm 12%, eu
lembro a V. Ex~ que ela jã esteve, há algum tempo, em
17%. Ela oscila.
O SR. FÁBIO LUCENA --Vou dizer·a V. Ex• que
ela já foi fixa~
O Sr. Marcondes Gadelha- Ela oscíla ao sabor_ da liquidez internacional, nobre Senador. Agora, o que o
Brasit deveria exigir na mesa de negociações, não à luz de
seu Direito interno, mas mi mesa de ncgociaç,ões, _eram
taxas fixas, porque isso, sim, pode ser obtido m~iantl:
acordo bilateral, mediante entendimento, mas não por
obrigação, não que o credor_ esteja õbrigado a estabele~
ce.r taxas de juros fhas, _Nós deveríamos exigir,_ sitn_, _para a nossa recuperação, considerando as condições que o
Brasil enfrenta neste momento, profundamente endivi~
dado, com uma economia em sério comprometimento,
nós deveríamos exig"ir nã-inesa de negociações, além de
juros fixos, também uma carência, a substituição por ta~
xas menores e a dilatação dos pr:nos, além, nobre Senador Fábio Lucena, de exigirmos também um patamar de_
exportações ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Dcsçulpe-me, nobre_ Se-_
nadar, mas estou preocupado com o relógio.
O SR. MARCONDES GADELHA - A partir do
qual nós começarfamos a pagar. De modo que essa é a
colocação, em termos. Agora, V. Ex~ querer que o Senhor Presidente da República resolva a golpe_ de
lançaços, essas relações internaciQnaís-, -rião h4 comoproceder desta maneira, nobre senador _Fábio l!!ççoa, __
Eu confio na inteligência- de VJ Ex• que há de apontar ca~
minho::; rilais lógicos, comii1.hos mais viâvcis,_caminhos_
mais Lúcidos para a solução desse impasSe.
O SR. FÁBIO LUCENA-:- Aponto já um caminho.
nobre Senador, já_e_já: eleições di~efas, já. Só h_á um ca~
minha a seguir, Sr. Presidente, e por isso V. Ex'- eu li
nos jornais- declarou que ou teremos eleiçõ_e-S ago-ra-ou
nunca! Só há um caminho a ser seguido para acabar com
isso: é eleição direta, já. Ganhe o candidato _do PMDB~
do PDS, de qualquer Partido, não interessa,- Sr. Presi~
dente, não interessa. O que interessa é que vá pára o_ Pa~
Iãcio do Planalto um Presidente eleito pelo povo brasilei~
ro, embora contra o voto dos Partidos de Oposição.
Para negociar, essas taxas já foraril fixis~Sr. Presiden~
te. As taxas interbancârias de Londres e as ofertas prefe~
renciais que se consubstanciam na prime rate norte~
americana, a norte~amcricana se eleva em con_seqüéncia
do déficit da balança comercial dos Estados Unidos da
América que, cm 83, atingiu mais de 60 bilhões d~ dóla~
res. E é-por isso, Sr. Presidente, que o Brasil está aumen~
tando as suas exportações, conseguTrido ilusoriamente
superávits-na balança c_omcrciat mensal, porque o mer~
cada americano está comprarido mais d_os países que se
dispõem a vender com preço controlado. Nós estamos
exportando não manifaturados, não mercadorias, n6s
estamos exportando os recursos fundamentais, os recur~
sos vivos do País, os alimentos, é isto que o Brasil está
exportando. E para que, Sr. Presidente? Para resolver o
problema da balança comercLul dos Estados Unidos.
Negociar, como propõe o nobre Senador, taxas_ fixas,
seria o ideal. Mas para negociar é preciso ter autoridade
- é preciso ter autoridade! Governo sem autorida..de não

teín como Í1cgociar. Sr. Presidente- e eu li em Gracilia~
no Ramos, que até para entrar em prostíbulos- é neces~
sãrio um pouco de compustura, tanto assim que não é
qualquer um que entra em prostíbulos, nobre Senador
Maur_o Borges!
Por incrível que pareça, Sr. Presidente, até nas portas
dos prostíbulos há tipos de pessoas que são barradas,
não entram, porque o "leão de chacará" não permite. É
a moral do prostíbulo. O prostíbulo tem moral, Sr. Presi~
dente! É a moral da vida, é a lei da existência!
Para entrar no mercado fi_nanc_eiro -~preciso ter cabeça
erguida, ter autoridade, não é qualquer um que chega lá
de tez erguida, de tórax firme e aifante, s_ereno e em
igualdade de_c_ondições para negociar. Não, Sr. Presidente! -Não é qualquer um e se_ o fosse estaria revogada do
Universo a lei da concorr.ência de onde surgem a capacidade, sobretudo .as leis telúricas da existênCia, que eliminaln os incompetentes, que impedem a ascensão dos apedeutãs e dos leguleios de todo o gênero._ É, Sr. Presidente!E é por isso que é necess_ãrio _um governo eleito pelo
povo, com autoridade popular, seja de que partido for,
não interessa Sr. Presidente! Até o General Figueiredo,
se fosse deito pelo povo, aí sim Sua Excelência estaria
embasado _com responsabilidade, com_ autoridade para
falar em nom~ do povo brasileiro ...
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Pedro Simon- Permite um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- ... na ~ituação presente,
não, Sr. Presidente! O Presidente da República não tem
essa autoridade porque ela é uma delegação popular e
-até agõra ela não foi delegada ao Chefe do Estado, e o
que queremos é um Chefe de Estado com esta delegação,
inclusive o Generai Figueiredo se se diSpUser a concorrer
à Presidência em eleição direta.
Ouço o nobre Senador Pedro Simon, com muita hon~
ra.
O__Sr. Pedro Simon_- O lrrlportante nesta notícia que
V_.__ ~X' trU?,aO conh~cimento_ do Congresso é que, exatamente hoje, Q Brasil passa a dever mais I bilhão e 500 mi·
lhi3es de dólares: num dia apenas o Brasíl passa a dever
mç:tade e _toda a dívida que o Brasil tinha de Pedro Âlvaro.Cabral até a qut::da de João Goulart.
O SR. FÁBIO LUCENA dólares.
O Sr. Pef;lro Simon dólares, pois hoje...

Que era de 3 bilhões de

A dívida era de)_ bilhões de

O SR. FÁBIO LUCENA- E permita~me, pois o Marechal Castello Branco, nO seu discurso de posse, disse
que o Brasil estava às portas da falênciã iiiternaciOtlal
por causa daqueles 3 bílhões de dólares. Li isso num dis~
curso do Senador Marcondes Gadelha.
O Sr. Pedro Simon- Pois então, nobre Senador, neste dia, eu estava inscrito para falar, mas acredito que não
será possível, no sétimo aníversário da morte do PreSi~
dente João Goulart! exatamente neste dia,_ no dia em que
ele morreu, fora da pátria, Sem o direito de voltar ao seu
País, em que-tantas acusações, tantas-Crueldades, tantas
mentiras e tantas calúnias foram ditas a seu respeito, e
que-só agora, 20 anos depois, é que se começa a refazer a
sua imagem de patriota, de homem público e de brasilei~
ro, pois é exatamente neste dia, que a grande acusação,
disse_muito bem V. Ex~, era de que_ o Brasil não poderia
suportar um endividamento tão fantástico: 3 bilhões de
-dólares e, por isso, João Golllart tinha que cair, não poderíamos ter uma inflação tão imensa, 70% e, por isso,
!oão Ga:ulart tinha que cair, não podia ter escândalos'
tão grande como aquele, por exemplo, de que um trator
-do Governo Federal e dois funcionários do Governo Federal teriam trabalhado numa fazenda do presidente,
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Que escândalo "fantástico, se olharmos e compararmos
CQm a Coroa. c.om_a_-BrãStel, com a Delfin, com as poJonetas, com tudo o que anda por aí. Pois é exatamente
nesª-e __dia do sétimo aniversário da moi-te dO- Presidente
João GouJart, derrubado, apeado do poder, para que se
instalasse esse governo, é nesse dia que n6s temos a elevação da nossa dívida em um bilhão e quinhentos milhões de dólares. _E o nobre Líder do Governo diz que
são contíngências do mercado internacional, às quai!) a
Argentin_a- e_ disse muito bem o nobre Senador-do PDS
-- teve a coragem de dizer não e nada lhe aconteceu. E
hoje disse-o b_em V. Ex', na Comissão do Senado, nós es~
tãvamos lá votando_ vinte autorizações de empréstimos
para prefeituras. O Senado, na sua soberania, tem que
conCordar que as prefeituras contraiam empréstimos até
com a Caixa Econômica Federal! Agora, o Dr. Delfim, o
Sr. Galvêas e o Sr. Pastore, andam pelo mundo, fazem as
negodações, projetosjumbo de bilhões de dõlares e nós
não sabemos como, nem quando, de que forma, nem
quais foram os juros, nem quais são as vantagens, abso~
lutamente nada! E estão aí a dizer que estamos sujeitos
às regras do mercado, regras do mercado que são exata~
mente essas que nós as conhecemos. Até quan-do será
que devemos agüentar essas regras e essa política que,
exatamente, em meio a essas regras, busca o aumento do
nosso endividamento externo. Eu dou a compreensão
exata do discurso de V. Ex', porque realmente V. Ex• pa~
rece até que adivinhava, hoje, pela manhã, na Comissão
de Economia, quando se votavam projetas, liberando as
taxas de juros ao mercado externo, dizia V. Ex•: "mas o
que acontecerá se as coisas forem sempre assim? Nós nos
abrindo ao mercado externo, ele determinando o que
quer e nós baixando a cabeça sempre". V. Ex' falava
pela ma!lhã e, hoje à tarde, tem toda razão no seu pronunciamento, quando diz que o aumento aí estã. Vamos
até onde? O Governo apregoa, e disse V. Ex' muito bem,
~ custa da alimentação do nosso povo, que cstã exportando, a mais do que a importação, 1 bilhão de dólares,
para quê? Vamos exportar este ano 9 bilhões de dólares,
não vai dar nem para pagar metade quase dos juros dC:Ste
ano. VamOs fazer o quê? Vamos seguir até quando? Evamos seguir como?
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Permitame comunicar ao nobre Orador que estamos a um mi nu~
to do término da sessão, peco a V. Ex• que c_onclua o seu
pronunciamento.
O SR. FÁBIO LUCENA- Pois não, Sr. -Presidente.
Como resolver, Senador Pedro Simon, com o consen~
so do povo brasileiro. Até quando isto vai, Sr. Presiden~
te? Até as eleições diretas. As eleiçõ_es diretas para escolha do Presidente da República são o únic_o caminho
para deter essa pilhagem cometida por vândalos, por piratas~ por bucaneiros do mercado bancário internado- .
na!, que locupletam as suas caravelas, os seus bergantins
criminosos: én"quanto a Nação brasileira se afunda na
pobreza e o Governo Federal se deita, no leito tranqüilo
da absoluta irresponsabilidade.
Sr. Presidente, lamentando pelo relógio, era o que eu
tinha a dizer. (Muito bem!) ·
O SR. ~RESIDENTE {Lomanto Júnio"r) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas_~ 30-minuto"s, anteriormente COnvocada, a
segu-inte

ORDEM DO DIA
-I-

Votação, em turno único, -do Requerimento n~' 20, de
1984, do Senador Murilo Badaró. solicitando tenham
tramitaÇão conJunta os Projetas de Lei do Senado n<1s
. 253 e 255, de 1983, de autoria do Senador Lázaro Barb_o~
za, que intro~uzem alterações no Código de Mineração.
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-2-Votação, em turno único, do Requeiirnento rt 9 28, de
1984, apresentado pelo Senador Pass_os Pôrto, solicitã.n~
do a transcrição, nos AriaiS do SenãOo Federal, do artigo

__ Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 28, de 1982 (n~> 1.096(79, na Casa de_ Origem),
que permite a impetração de mandado de segurança contra atas de autoridade do ensino particular, de qualquer
grau, tendo._

intitulado .. Estudo de uma potência média" de autoria
de Geraldo Lesbat Cavagnari Filho, publicado no jornal

Folha de S. Paulo, edição de 31 de marco de 1984.
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PARECER FAVORÁVEL, sob n' 878, de 1982, da
Comissão

-de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às !8 horas e 30 minutos.)

Ata da 3011- Sessão, em 05 de abril de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr_ Lomanto Júnior
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
"'. .
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- Eunice Michiles - Fábio Lucena - Raimundo Parente-Claudionor Roriz- Gal vão Modesto - Odacir Soares
- Aloysio Chaves~ Gabriel Hermes- Hélio GUe1ros
-Alexandre Costa- João Castelo --José SarneyAlberto Silva- Hetvidio Nunes- João Lobo_- Almir
Pinto - Ios_é Lins - Virgílio Tâvora - Carlos Alberto
- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha --Milton
Cabral- Aderbal Jurema - Marco Maciel- Guilherme Palmeira- João Lúcio- Luiz Cavalcante- Lourival Baptista- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júniof'- Luiz Viana- JOão Caimon- José Ig:-nácio Ferreira - Moacyr Dalla - Amaral Peixoto Nelson Carneiro - Itamar Franco ~Alfredo Campos
- Fernando Henrique Cardoso-- :severo GÕ-mes ~-ge.:
nedito Ferreira - Henrique Santillo - Mauro BOrges
-Gastão Müller ~Roberto Campos- José Fragelli
- Marcelo Miranda -Saldanha Derzi - Affonso CB.-margo - Ãlvaro Di3s- Enéas Faria- Jaison-Barreto
- Pedro Simon - Octáviõ -Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A fiSta de
presença acusa o comparecimento de 58-Srs. SenadoreS.
Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos- nossos trabalhos.
O Sr. !~>-Secretário irá proceder à leitura dÕ Expedien-

<e.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
O FICIOS
Do Sr.Jt-8eçre~rio da Cimara dos Deputados encaminhando à revisio do Senado autógrafos dOs seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 43, DE 19tw
(N~> 2.029/83, na Casa de origem)
De Iniciativa do Senhor Presidente da República

Autoriza a reversão ao Município de Barra do
Garças, Estado de Mato Grosso, do terreno que menciona.
O Congress-o Nacionai•decreta:
Art. l~' Fica o Poder Executivo autorizado a promover a reversão ao Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, do terreno, com área de 150,6300 ha
(cento e cinqüenta hectares e sessenta e três ares) situado
naquele Município, doado à União Federal, atravês da
Lei Municipal n~' 98, de 19 de març-o de 1955_, e da Escri-

tura Pública de Doação, de {9 de março de 1957, transcritã.- no Cartório do t9 OfiCio áO~Regístro de Irrióvds da
Comarca de Barra do Garças, às fls. 358, do Livro nt 3C, sob o n" 1.784, em 1 l de marçt? de 1957.
--Parágrafo único. As benfeitorias erigidas no terreno
pela União Federal serão transferidas ao Município de
Barra do Garças, independentemente de indenização.
Art. 2t futa Lei entra em vigor na-data de sua publicação.
Aft. 3~> Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N' 328, DE 1983
Excelentissimos Senhores M.embros qo Congresso Nacional:
-Nos termos do art. 51 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas {!xcelências, ac01p.panh3:do d~ Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o ~nexo projeto de
lei que ''autoriza a reversão ao ~unicípio de Barra do
Ga~ças, Estado de :ryiato Gros&o~ do te~r_eno que meneio.na".
BrasíHa, 30 de agosto de !983. -Joio Figue~o.
EXPOSIÇÃO DE MOtiVOS N' 128, DE 23 DE
AGOSTO DE 1983, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DA FAZENDA.

Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República,
no exercício_ da Presidência da Repóblica.
No anexo processo, cogita-se da reversão ao Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso; do terreno, com ã âre·a de I50,6300ha, situado naquela Municipalidade.
2. Fora esse terreno doado à União F'ederal pelo aludido Município, nOs termos da Lei Municipal n9 98, de
J'i' de março--de 1955 e da Escritura Pública de }9 de
março de 1957, transcrita no Cartório do Registro de
Imóveís da Comarca de Barra do Garças, Mato GrOsso
à tl. 358, do Livro n" 3-C, sob o nt 1.784, em li de março
de 1957.
3. Tratando...se de doação sem encargo, aceitou-a a
União Federal, através do despacho de 17 de novembro
de 1978, do Dr. Procurador-Chefe da Procuradoria da
Fazenda Nacional no Estado do Rio de Janeiro.
4. Destinou-se essa área à instalação de Posto Agropecuário de Barra do Garças- MT. Ocorre, porém haver o Ministério da Agricultura se desinteressado do
imóvel doado, razão por que S. Ex• o Senhor Ministro
_ da Agricultura anui à reversão daquele bem ao Município doador.
5- No que tange às benfeitorias erigidas no terreno,
pela União Federal, sugere o Ministério da Agricultura
. seja dispensada a indenização pelo Município de -Birra
do Garças - MT.

6. Por outro lado_,_o Serviço do Patrimônío da Uilíão
e a Secretaria-Geral deste MinistériO op-iriifi favciraVei~
mente àquela medida.
7. Nessas condições, acolhendo esses pareceres, tenho a ho!J_ra de submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelêncía o anexo projeto de Mensagem ao Congresso
Nacional, acompanhado de anteprojeto de lei, que consubstancia a medida proposta.
Aprové!to a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Emane Gal'vêas, Mtnistro da Fazenda.
(Às Comissões de Agricultura, de Munidpios e de
Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 44, DE 1984
(n'i' 619/79, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de Direito Agrário nas Faculdades de Agronomia e de Direito
do País.
O ConW'esso Nacional decreta:
-ArL 1" FicalTISUtU.ídO, coril o carâter de obrigatori.e-

dade, o ensino de Direito Agrário ein todas "as Faculdades de Agronomia e de Direito do País, nos respecitvos

cursos profissiona~s, com duração mínüna de 2 (dOiS) -Semestres.
Art. 2~> O Poder Executivo regulamentará esta leí no
prazo de 180 (cêiito e oitenta ) dias.
Art. 3t Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Ait. 4"' Revogam-se as disposições em contráriO.
LEGISLAÇÀO PERTINENTE

LEI N' 5540, DE 28 DE
NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organiuçio e funcionamento do
ensino superior e sua artlculaçio com a escola média~
providências.

~__ dá_ o~tras

CAPITULO I
Do Ensino Superior

Art. 26. O Conselho Federal de Educçaão fixará o
currículo mínimo_ e a_ duração mínima dos cursos superiores correspond-entes a profissões reguladas em lei e de
outros necessários ao desenvolvimento nacional.
'.

~~~·
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(À Comissão de Educação e Cultura.}
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 4S, DE 1984
(N9 642/79, na Casa de origem)
Dá nova redaçio ao art. 59 da Lei nl' 6.556, de 5 de
setembro de 1978, estabelecendo a remuneraçio mínima para o exercido da atividade de Secretário.

O Congresso Nad(in-al decreta:
Art, i"' O art. 5'i' da Lei n9 6.556, de 5 de setembro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 511 O regulamento desta lei disporá sobre
as modalidades de Secretariado, definindo categorias e hie-rarquia salarial, inclusive para os fins previstos no art. 61' desta lei, assegurado, quando a essa
última, remuneração nunca inferior a 4 (qUatro) salários mínimos reg1õil"ais, para um-a joinada de até 8
(oi(o) horas di_ária_s de trabalho."
Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de_ sua publicação.
Art. 3~> Revogam-se as disposições em contrárfo.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N• 6.556, DE 5 DE
SETEMBRO DE I978
Dispõe sobre a ati vida de de Set:retário, e dá outras
providências.

O Presidente da República.
F~?? ~a~r--ql.ie b -COngreSso N-acíonai decreta e eu
sancmno a seguinte Lei:
Art. l\" O exercício da atividade de Secretário, com
as atribuições previstas nesta Lei, será perinitído ao portador de certificado de conclusão do curs_o regular de Secretariado, a nível de 2~> grau.
Art. 2\" Po.derá beneficiar-se da prerrogativa do artigo anterior o profissional que conte dois ou mais anos de
atividades próprias -de SeáetáriO; ni -data- da vigência
desta Lei, e que apresente c-ertificado de curso a nfvél de
2~> grau.
Art. 3'? São atribuições do Secretário-:
a) excutar tarefas relativas à redação, inclusive em
idiomas estrangeiros;
b) datilografar e organizar documentos;
c) outros serviços de escritóriOS; tais corria: fecepção,
registro de compromissos e informações, principalmente
junto _a cargos diretivos da organização.
Parágraro iínico. O secretário proCederâ segufldo
normas específicas rõtíiléiras, Ou de acordo com seu próprio ciiférío, visando a assegurar e agilizar o fluxo dos
trabalhos administrativos da empresa.
Art. 4"' O dispOsto nesta Lei aplica-se à iniciativa
privada, às empresas com maioria ·ae ações do Estado ou
da União, ãs empresas públicas e às rundições.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não se aplica ã
administração direta e às autarquias da União.
Art. 5"' O regulamento dest~ Lei disporá sobre as
modalidades de Secretaríado, definíiido Categorias e hierarquia-salarial, inclusive para os fins previstos no art. 6"'
Art. 6"' O exercício da ativídade de Secretãri()depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho.
Parágrafo ún(co. O Ministério do Trabalho expedirá
instruções sobre registro referido neste 3rti&o.Art. 7"' _Na Carteira do Trabalho e Previdência Social deverá ser anotada a categoria de Secretário; dentre
aquelas mencionadas no regulamento.
Art. 8"' Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9"' Revogam-se as disposições em contrário.

o

•

•

•

•

~

•;

•

•

•

•--~-~.•

'_.____,.,,._.,_ •

~

•• • - •

•

• -•

~

~-•

(À., Comissão de L"egislaçào Soda/.)

~-~~~~~r~•~;

DIÁÍUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Abril de 1984

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 46, DE 1984
(N"' 615/79, na Casa de origem)

c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação topográfica:
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45~>, equivalente a 100% na linha de maior decliM

Estabelece medidas para a proteção das florestas
existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I 'i' São consideradas de preservação permanente, na rorma de Lei n~>4.77l, de 15 de setembro de 1965,
a~ flor~ ta~ demais ~armas de .vegetação natural eXisterites nas n<J.SC_einies dos rios.
Art. 29 Para os fins do ~isposto no artigo anterior,
será constituída, nas nascentes dos rios, uma área em
_ fonna de paralelograma, denominada Paralelograma de
Cobertura Florestal, na qual são vedadas a derrubadas
de árvoreS _e qualquer forma de desni.â.tB.me-nto.
§ 1"' Na- hiPótese em gue, antes da vigência desta lei,
tenha havido derrubada de frvores-e desmatamento ria
área integrada no Paralelograma de Cobertura Florestal,
deverá ser imediatamente efetuado o reflorestamento
c.om espécies vegetaiS -natiVas da região.
'
§ 29 O reflorestamento será efetuado pelo proprietário da área, com a colaboração_e supervisão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF.
Art. 39 As dimensões dos Paralelogramas de Cobertura Florestal serão rixadas em regulamento, levando-se
em consideração o comprimento e a largura dos rios cuja
nascentes serão protegidas.
Art. 4"' A inobservância do disposto nesta lei acarretará, aos infla tores, além da o_brigatoriedade de reflorestamento da área com espéCies vegetais natlvas, a aplicação de multas variável de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) a Cr$ 50.000,00 (cinqrrenta mil cruzeiros), com os
reajustamento anuais determinados na forma da Lei n\"
6.025, de 29 de abril de 1975.
ParágrafO único. No caso de reicidên~ia, a multa será- aplicada em dobro.
-Art. 5'? O Poder Executivo, ouvido o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, n!gulaniCD.iiirá eSta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias. __
Art. 69 Esta Lei entra em vigor na da-ta de sua publicação.
Art. 7"' Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÁO~

CITADA

LEI No 4.771, DE IS DE
SETEMBRO DE 1965.
Institui o Novo Código Florestal
Art. 1"' As florestas existentes no território nacional
é as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade_ às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade,_ com as limitações que a legislação
em geral e especialmente esta Lei estabelecem.
Parágraro único. As ações ou omissões ·ctmtrárias às
disposições deste Código na utilização e eXploração das
florestas são consideradas uso nocivo da propriedade
(artigo 302, n'i' Xl,b do Códlgü de Processo Civil).
Art. 29 Con_sideram-se de preservação permanente,
pelo só ereito desta Lei, as florestas e demais rormas de
vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de outro_qualquer curso d'água, _em raixa marginal cuja largura mínima será:
1 -de 5 metros para os rios de menos de 10 metros de
largura;
2- igual à metade -da largura dos cursos que meçam
de 10 a 200 metros de distânciã entre as m?.rgens; superiQr a 200 metrOS;

b) aO redor das lagoas, lagos ou reServatórios d'água
- -natufãis -ou artificíais; ·

ve;
f) nas restingas, como fixadores de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 metros, nos campos
naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações
campestres.
Art. 3"' Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder
Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
-c) a rormar faixas de proteção ao longo de rodovias
e rerrovias; a auxiliar a defesa do território a-Critério das
autoridades militares;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a-Critério
das autoridades militares:
e) a proteger sítioS de excepcional beleza ou de valor
científico ou histórico;
f) a_ asilar exemplares da rauna ou flora ameaçados
de-_ extinção·;-_
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ I~> A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorizaçã-o- do Poder Executivo Federal, quando ror necessária à execução de obras, planos, ativi'dades ou projetas
de utilidade pública ou interesse social.
-§ -2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam suJeitas ao regirile de preservaçãO permanente
(letra g) pelo só ereito desta Lei.

LEI No 6.205, DE 29 DE ABRIL DE 1975
Estabelece a de.!lcaracterizaçio do sal,rio mínimo
como fator de correção monetária e acrescenta parágrafo único ao art. I~' da Lei n'i' 6.147, de 29 de novembro de 1974.
--

Art. 1~> Os valores monetários fixados _com base no
salário mínimo não serão considerados p~;~-q~--;_-i~quer
fins de direito.
§ I~> Fica excluída da restrição de que trata o caput
deste artigo a fixação de quaisqLJ.er valores salariais, bem
como os seguintes valores ligados à legislação da previdência social, que continuam vinculados ao salário mínimo:
I - os benefícios mínimos_ estabefecldos no art. 3'? da
Lei nº 5.890, de 8 de junho de 1973;
II - a cota do salário-família a que se refere o art. 2"'
da Lei n\" 4.266, de 3 de outubro de 1963;
III- os benefícios do PRO RURAL (Leis Complementares números 11, _de 26 de maio <;te 1971, e 16, de 30
_de outubro de l973), pagos pelo FUNRURAL;
IV- o salário~ base e os benefícios da Lei n' 5.859, de:
II de dezembro _de 1972;
V- o benefício instituído pela Lei n~' 6.179, de 11 de
dezembro de 1974;
VI- (Vetado).
§ 29- (Vetado)
§ 3'? Para os efeitos do disposto no artigo 51' da Lei
número 5.890, de 1973, os montantes atualmentecorrespondentes aos limites de 10 e 20 vezes o niaior~ salário
iníiiimo vigente serão reajustados de acordo com o disposto -nos ãitigOs 1"' e 29 da Lei n"' 6.147, de 29 de novembro de 1974.
~ 49 Aos contratos com prazo determinado, vigentes
na data da publicação desta Lei, inclusive os de locação,
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não se aplicarão, até o respectivo término, a-s-di.S-Posições

deste artigo.
Art. 2'>' Em substituição__ à correçào pelo salário
minimo, o Poder Executivo estabelecúâ sistema especiá]
de atualização monetária:-· -- --·

Art. 2<? O Decreto~lei n<? 3~689. de 3 de outubro de
1941- Código _de Processo Penal, passa a vigorar com
~s seguin~es alterações:
·~Art. 743. A reabilitação poderá ser requerida
após o decurso de 5 (cinco) anos, contados do dia
em que houver terminada a execução da pena prin~
cipal ou da medida de segurança detentiva, devendo
o requerente indicar as comarcas em que haja residido durante aquele tempo.
Parágr<.~fo único. O prazo para requerimento
da reabilitação pode ser reduzido à metade, por decisii,o judicial, se no processo a que se refere a condenação houver prova de ser o condenado primâi'io e
de bons antecedentes.

Parágrafo úniCo. - o··coeficiêiüe de atualização mOtletária, segundo o disposto neste- iú-tigo, será baseado no
fator de reajustamento salarial a que se referem os artigos

I<~

e

2'~

da lei n'i' 6.147, de 1974, excluído o coeficiente

de aumento de produtividade. Poderá estabelecer-se
como limite, para a variação· do coeficiente; a·· vaélàÇão
das Obrigações ReajustáVeis do Tesouro Nacional
(ORTN).
Art. 3'>' O artigo I'>' da Lei n' 6.147 fiCa acrescido de
parágrafo único com a seguinte redação:

Art. 748.

"Parágrafo único. 'Todos os salários superiores
a 30 (trinta) vezes o maior salãrio mínimo vigCnte
no País terão, como reajustamento legal, obrigatório, Um acréscimO igUal à importância resultante
da aplicação àquele limite da taxa de reajustamento
decorrente do disposto no caput deste artigo."
Art. 49 Esta Lei entra em vígói na- data de sua publicação, revogados as disposições -em contrário.
-·
(Às Comtssõ~s-de A;:ricuitura e d~ Finanças:)
PROJETO DE LEI DA CAMARA No 47, DE 1984
(N' 702/79, na Casa do orlgom)

Parágrafo único: A -requerimento do interessado, e tendo em conta seu hon~to empenho em obter
trabalho, pode o juiz autorizar seja-lhe concedida,
por autoridade policial, ou auxiliares da justiça, folha corrida, atestado ou certidão, sem referência a
processo que se encerrou com a suspensão condicional, salvo quando requisitados por juiz criminal ou
-pelo Ministério Público."
Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em c~ntrãrio.
LEGISLAÇÃO CITADA

Altera disposítiYos do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal e do Decreto-lei
n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal.

DECRETO-LEI N• 3.689. DE 3 DE
OUTUBRO DE 1941
(Código de Processo Penal)

O Congresso Nacional decreta:
·····-·-·· ... ~---····--·-"'·'···-········~~;.,- • ..,.-,F-,..:._"; ~.

Art. )'? O Decreto-lei nt 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
uArt. 55.
Parágrafo- úníco~- Se houver condenação a diversas penas privativaS da liberdade, devem elas ser
unificadas, observando-se os limites fixados, para
todos os efeitos legais.
Art. 60. Após o cumprimento de mais da meta~
de da pena, o juiz Põde concedef-livr:imento condicional ao condenado a pena privativa da liberdade
igual ou superior a 2 (dois) anOs, desde que:
I - verificada a ausêi:Jcia Ou "CC:s.Sãção da pericu·
Josidade, e provados bom comportamento durante
a vida carcerária e aptidão para prover à própria
subsistência mediante trabalho honesto;
II -tenha reparado, salvo impossibilidade de
fazê~lo, o dano causado pela infração.
§ )9 Presentes os requisitOs do livramentO con~
dicional, pode ele também ser concedido, após o
cumprimento de um terço da pena, desde que:
I - o condenado tenha estado preso por mais de
um ano;
II - seja maior de 18 e menor de 21 anos, à épo~
ca do crime, ou haja prova, no processo a que serefere a condenação, de ser o réu primário e de bons
antecedentes.
§ 29 As penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se, para efeito de livramento.
Art. !19.
§ 49 O prazo referido no § 19 deste artigo pode
ser reduzido à metade, por decisão judicial, se no
processo a que se refere a condenação houver prova
de ser o condenado primárío e de bons anteceden~
tes."
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II ---verificaçla a ausência ou cessão da periculosida-de, e provados bom COJ'!lport?tmento durante a vida carcerária e aptidão para prover à própria subsistê_nda mediante tra-balho honesto;
lU-tenha reparado, salvo impossibilidade de fazêlo, o dano causado pela infração.
Parâgrafo único. As penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se, para efeito do livramenta.
(À Comissão d(/ COnstttuiçao ~ Ju$.tiça.)
PROJETO DE LEI DA CAMARA N' 48, de 19114
(N• 705/79, na Casa de orqem)
Altera a redação do§ 1' do art. 475 da ConsoO.
dação d~ L_eis do Tnbalbo, aprovada _pelo Decret.,._
- -léi n9 5.452, de 1' de maio de 1~.
O Congresso Naciõnaf"c;lecret:i:

ArL J9 O§ do art. 475 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de )9 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 475.
§ I 9 Recuperando o empregado a capacidade
de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, serlhe~á asse~urado, a qualquer tempo, o dirCíto à
função que ocupava à êpoca da aposentadoria, ou
ao aproveitamento em função diversa da que ante~
riCirmente 'e:rc:ercidã:, caso haja sido declarado apto
para o exercício de outra função, facultado, porém,
ao empregador, o direito de indenizá~ lo por rescisão
do contrato de trabalho. nos termos dos arts. 477 e
478, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a indenização deverá ser paga na forma do art. 497 desta Consolidação."

........ ~- ..... -.-.~c.- .... --·-- .. ~---~---~~-:-.--·-Art. 2t Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.

CAPITULO.II
DA REABILITAÇÃO
Art. 743. A reabilitação será requerida ao juiz da
_condenação após o c;iecurso de quatro ou oito anos, pelo
menos, conforme se trate de condenado primário ou
reincidente, contados do dia em que houver terminado a
execução da pena principal ou da medida de segurança
definitiva, dev-endo o requerente indicar as comarcas em
que haja residido durante aquele tempo.
~A:rt 748. A condenação ou condenações anteriores
não serão nlencionadas na folha de antecedentes do reabilitadO,_ nem em certidão extraída dos livros do juizo,
salvo quando requisitadas por juiz criminal.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
(Aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 1"' de maio de
1943)

TITULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPITULO IV
Da Suspensio e da Interrupção

............ ._............................ :_:.:: ..
~

DECRETO-LEI 2.848. de 7 DE
DEZEMBRO DE !940
(Código Penal)

Umite- das Puu
Art. 55. A duração das penas privativas de liberdade não pode, em caso algum, ser superior a trinta anos,
nem a importância das multas ultrap-assar cem cruzeiros.
(41)

.....

·---~~

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

-

-

-

~-

·- ·· ····-~ ... ---· é~ioíi-;";i.o ·iv ------·- ·-·-~·'"' ·
DI:' Linamfmto C~ndlclonal
Requisitos do Lhnmen~~ ~olldlclon~
Art. 60. O JuiZ pode conceder livramento condicional ao condenado a pena prívativa da liberdade igual ou
superior a dois anos, desde que:
I - cumprida mais da metade da pena ou, tratando-se
de reincidente, mais de três quartos;

Art. 475. O empreg<1do que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante
Qprazo lho pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício.
§ J9 Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, :,er-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava ao tempo da 8posentadoria, facultado, porém, ao empreg<1dor, o direito
de indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, nos
termos dos ~rtigos 477 e 478, salvo na hipótese de ser ele
portador dê--estibilidiidC: quandO. a indenlzãÇão deVerá
ser paga na forma dO-artigo 497.
·
.
§ 29 Se o_ empregador houver admitido substituto
para o aposentado, poderá rescindir, com este, o respectivo contrato de trabalho sem indenização; desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser celebrado o contrato.
Art. 476. Em caso de seguro-d_oença ou auxílioenfermidade, o empregado é considerado em licença não
~emunerada. durante o prazo desse beneficio.
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CAPITULO V
Da rescisi.o

Art. 477. Ê assegurado a todo empregado, não exisK
tindo prazo estipulado para a terminação do respectivo
contrato, e quando não haja-ele dado motivo para-cessação das relações de trabalho, o direito de haver do.empregador uma indenização; paga na base da maior-remuneração que tenha percebido na mesma empresa.
§ 19 O pedido de demissão ou recibo de quitaçã_o_ de
rescisão do contrato _de trab_alho, firmado por empregado com mais de I (um) ano de serviço, só serâ vãlido
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato
ou perante a autoridade -do Ministê:rio do_Tr_ab_aJM.

§ 29 O -instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou fdrmã~de dissolução
do contrato, deve ter especificada a natureza de cada
parcela paga ao empregado e discriminado o_ seu valor,
sen'do vâUda a quitação, aPenas, relativamente às mesmas parcelas.
§ 39 Quando não existir na localidade nenhum dos
órgãos previstos neste artigó, a assistência serâ prestada
pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor e, na falta o_u_ impedimento destes,
pelo Ju íz de Paz. _
§ 49 O pagamento a que fizer jus o empregaêlo serâ
efctuado no ato_ da homologação da rescisão do contrato
de trabalho, em dinheiro ou_ em cheque visado, conforme
acordem as partes, salvo se o empregado for analfabeto,
qu~ndo o pagamento somente poder_á ser feito_ em dinheiro.
§ 511 Qualquer compensaçãQ no pagamento- de que
trata o parágrafo anterior não poderá exceder_o__ equivalente a um mês de remuneração do empregado.
Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo indeterminado será de um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por ano e fração
igual ou superior a seis meses. (V. Lei n9 5.107, de 13-966, e Decreto n9 59.820, de 20-12-66, no Apêndice).
§ J9 O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é considerado como perlodo de experiêncíã e, antes que se cotrip"lete, i'JeOll.Lima indenização
será devida.
§ 211 Se o salãrio for pago por dia, o cálculo da indénização terá por base trinta (30) dias. (V. Lei n9 605, de
5-l-49, no Apêndice).
§ J9 Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na
base de duzentas_e quarenta (240) ho_ras_ por mês. (V. Lei
n9 605, de 5-1-49, no_Apêndice).
§ 49 Para os empregados-que trabalham a comissão
ou que tenham direito a percentagens, a indenizaçã_o será
calculada pela média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 (dozf}) meses de serviço:
§ 5" Para os empregados que trabalham por tarefa
ou serviço- feito, a iridenização seiá calculada na ba!ie ·
mêdia do tempo costumeiramente gasto pelo interessad_o
para realização de seu_ serviço, calculando-se o valor do
que seria feito durante trinta dias_.

Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teiia óírCítoatê o termo" do -contrato~
Parágrafo úníco. Para a execução do_ que dispõe o
Jilresente artigo, o cálculo de parte variável ou incerta dos.
''6alários será feiito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização -referente-à rescisão dos contratos
por prazo· indeterminado.

(À ComiSsão de Legislação Social.)
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 49, DE 1984
- (N9 ·711/79, na Casa de origem)

rativista da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 ele outubro de 1982.
Brasília, 22 de novembro de 1983. João Figueiredo.

Institui o passe livre a professores e seus dependenrios tranSportes Urbanos coletivos de passageiros,
e determina outras providênc_ias.
tes~

--o-c-o-ng-ress-o Nacional decreta:
- Art, \9 Fica instituído o passe livre áos professores
de qualquer nível de ensino, no efetivo exercício do magistêrio, que os isetfta do pagamento das tarifas de transportes às empresas CQncessionárjas de serviços públicos.
Parágrafo único._ A isenção _tarifária de que trata o
eaput deste artigo se estende aos dependentes dos professores desde que matriculados em qualquer estabelecimento de ensino, nas mesmas condições previstas no art.
29 desta Lei.
Art. 29 Os benefícios desta Lei só se aplicam ao
transporte urbano ou interurbano, em veículos coletivos
de passagei_ios, entre a reSldêndá do beneficiário e o es__tabelecimento de ensino em que lecíone ou estude, durante o período letivo e nos dias úteis, dentro da jurisdição do município de seu domidlio.
Parágrafo único. Para os efeitqS desta Lei, entendese como veículos coletiyos os automotores movidos por
qualquer tipo de combustível ou os de tração a eletricidade.
·
Art. 3Q~ 'Para o transporte isentO de pagamento, os
professores apresentarão a quem de direito, no iiüerior
do veículo, a sua carteira funcional, emitida pela instituição de ensiuo _com a qual mantém vínculo empregatício.
§ {9 As carteiras funcionais deverão ser renovadas
anualmente, no início dt! cada -ano _leiivo.
§ 29 Os passes serão eniitido:? pelas empresas concessionárias,_ em entendimento com os diretores dos estabelecimentos de ensino.
Art. 49 Esta Lei entra emvigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.

(~-s C~misSões d~--Traii.Sportes: cOmunicacões e
Obras Pública5 e de Finanças.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 4, DE
1984
(NQ 37f83, na Câmara dos Deputados)
Aprova o teXto do Acordo de Cooperação Amazónica entre o Governo da República Fe erativa doBrasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, celebrado em Brasília, a 5 de outubro de 1982.

O Congre~so

~acional ~ecreta:

Art. i" Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação Amazônica entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo d~ República Cooperativista
da Guiana, celebrado em Brasília a 5 de outubro de
1982.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em v_igor na
data de sua publicação.
MENSAGEM N• 467, DE 1982
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso NaciOnal:
Em conformidade com o disposto no art. 44~ inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Exc~lências, acompanhudo de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de.
Estado das Relações Exterio_res, o texto do Aco~do d~
Cooperação Amazónica entre o Governo_ da_-_República
Federativa do Brasil_e_ o Gove_rno da ,R~pública Coope-

EXPOSIÇÃO DE MOTLVOS DAM-IIjDAI/
258/900 (B46) (B6), DE 16 DE NOVEMBRO
DE 1982, DO SENHOR MINISTRO
DE ESTADO DAS RELAÇ0ES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo,
?residente da República.
Senhor Presidente,
Com a devida anuência de Vossa Excelência, foi assinado em Brasil ia, em 5 de outubro de 1982, por ocasião
da visita do Presidente Linden Forbes Sampson Burnham, o anexo Acordo de Cooperação Amazónica _entre
o Governo da República Federativa do_Brasil_ e o Governo da RePública Cooperativista da Guiana.
2. Com base no Tratado de Cooperação Amazónica,
assinado em Brasnia, em 3 de julho de t 978, e na Declaração de Belém, subscrita em 24 de outubro de 1980, o
referido Acordo de Cooperação mais eficaz entre os dois
países nos campos do desenvolvimento regional e da pesquisa_ científica e_tecnológica,levando em conta a necessidade de presewaçào do equilíbrio ecológico nos seus
respeCtivos territOriõs atnãzônicos.
3. Para tal fim, o documento relaciona as modalidades segundo as quais deverá implementar-se tai cooperação, como ações bilaterais nos cainpos das instalações
e serviços sanitários orientação para as populações das
áreas amazónicas dos dois países, além de troca de experiências, entre outras, sobre atividades de telecomunicações, e de conservação da flora e da_ fauna locais, Os
dispositivos do Acordo serão implementados por uma
SubcomissãO de Cooperação Amazónica responsável
coordenação dos projetas e progranias constantes do
instrumento em apreço e de outros programas de interesse comum mutuamente acordados.
4. Permito-me, pois, encarecer a Vossa Excelência a
conveniência -de o Governo brasileiro_ ratificar o Presente
Acordo, sendo necessãria, para tal, a prêvia aprovação
do Congresso Nacional, em conformidade com os temos
do art. 44, inciso I, da Constituição Federal.
5. Nessas condições, tenho a honra de submeter projeto de Mens::~gem Presidencial para que Vossa .Excelén~
cia, se assim houver por bem, encaminhe o anexo texto
do Acordo a aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os pro te/tos do meu mais profundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.
ACORDO DE COOPERAÇÃO AMAZ0NICA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
COOPERATIVISTA DA GUIANA E O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
O Gov_erno da República Cooperativista da Guiana.
e
O Governo da República Federativa do BrasH,
INSPIRADOS pela firme decisão de criar condições
que possam transformar a crescente amizade entre seus
dois povos em uma realidade promissora para as duas
Nações;
CONVENCIDOS de que a exploração racional de
seus territórios amazônicos c__ont_ribuir~ substancialmente para os esforçOs tenaentes à utilização progressiva de
seus recursos naturais e à realização de seu potencial económico em beneficio de seus povos;
CONSIDERANDO a vantagem de_promover uma
efetiva colaboração entre os dois países, a fim de conservar o meio ambiente~ proteger a flora e a fauna de seus
respectivos territórios amazônicos;
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PERSUADIDOS da necessidade de empreender esM
forças no sentido de prover seus territórios amazônicõs
de uma adequada infra-estrutura de transportes e comunicações.
LEVANDO em conta os dispositivos do Tratado de

Cooperação Amazônica, -assinado em Brasília, em 3 de
julho de 1978, e a Declaração de Belém, subscrita em 24
de outubro de_l980;DECIDEM concluir o seguinte Acordo:

Artigo I
As Partes Contratantes conCordam em promover uma
cooperação mais eficaz através de ações conjuntas e· troca de experiências nos campos do desenvolvimento regional e da pesquisa científica e tecnológica, com especial referência à Região" AmazõrlíCa:, com vis-tas ao áeSen~
volvimento harmôníco de seus respectivos teiTitórios
amazónicos, levando em conta a necessidade de preser~
var o equilíbrio ecológico;
Artigo II
As partes Contratantes- s6 esfoiçarã.o nó seritido de
cooperar no campo das telecomunicações em seus respectivos terrjtórios amazónicos, com vistas a prover in-stalações: e serviços eficientes para suas comUnidades, em
conformidade com as leis pertinentes, de seus respectiVos
países.
Artigo UI
Em conformidade com os dispositiVOs do Acordo de
Cooperação Sanitária eiltre os doiS pafses, as Partes
Contratantes comprometem-se a promover o estudo e a
implementação de medidas conducentes a um melhor
controle das doenças que afetam as comuniâades bi-asileiras e guianenses em seus respectivos territõrios amazônicos.
Artigo IV
As Partes Contratantes e-nvid8.rã0 todoS-os esforçoS_Jl_o
serÚido de cooperar para a adoção de medidas que favo~
reçam a utilização racional dos rt!clirsos naturais de seUS·
respectivoS territóriOs iini.azônicOs, inclusive à ProteçãO
da flora e da fauna da iegiào.
-·

eStá&t::Jecidos neste-Acordo e por outrOs progralnas de
interesse comum mutuamente aCordados.
_Artigo VII
O presente Acordo será ratificado e entrará em vigor
na data de troca dos Instrumentos de Ratificação.
Artigo VIII
O presente Acordo permanecerá em vigor por um
período indefinido. Poderá ser denunciado por qualquer
das Partes Contratantes. A denúncia surtirá efeito 90
. dias após o recebimento de sua notificação.
-- Feito em Brasília, aos cinco dias do mês de outubro de
1982, em dois originais, nas línguas portuguesa e Inglesa,
- sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federaiva do Brasil: Ra·
miro Saraiva Guerreiro.
Pelo Governo da República Cooperativista da Guiana:
Rashleign Esmond Jackson.

(Ãs Comissões de Relações Exteriores, de Educação e Cultura, de Agricultura e de Assuntos Regionais.)
O SR. PRESIDENTE (LomarúO Júnior)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre_ a mesa, requerimento que vai ~er l_ldo pelo_Sr.
I ~'-Secretário.
··
f: lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 40, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
"b", do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n~ 20, de I 984, que "altera a estrutura da Categoria
Funcional de Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades
de Nível Superior, e dá outras providências".
Sala das Sessões, 5 de abril de 1984_. --Aioysio Chaves
- Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O requeri~
m_ento que vem de ser lido será objeto de deliberação
___<].pós a Ordem do Dia, nos temos do art. 375, II, do Regimento In~terno.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÓRTO (PDS - SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
NãO costumo pedir transcrição nos Anais da Casa de
artigos e documentos, exceto quando há uma excepcioria1idade cOm-O o "Estudo de uma Potência Média" do
Tenente-Coronel Gi!raldo Lesbat Cavagnari Filho, que
foi, inclusive, hoje, objeto de transcrição de alguns trechos no discurso do- emínente Senador Jaison Barreto.
Este trabalho, Sr. Presidente, é da maior oportunidade
e da maior profundidade no instante em que o País faz
reflexão crítica sobre todas as decisões, e estudos que fizeram com que a geopo11tica brasileira pensasse num
Brasil grande potência. O referido trabalho, Sr. Presidente, traz nova estratégia no exame da economia brasi~
]eira e no seU futuro, é uma interpretação da maior importância, porque prega a· desmilitarização do Atlântico
Sul. Reconhece, no entanto, no nosso País, pelo seu espaço, pelas suas possibilidades económicas, condições
de, sem querer tomar nenhuma posição hegemónica, ser,
no futuro, uma NaÇão de porte médio, em condições de
ter influência nos conflitos do mundo, no futuro.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, é um trabalho que
deve ser incorporado aos nossos Anais, para que sirva de
divisor de águas, sirva como paradigma de um instante
da inteligência brasileira, sobretudo, de um elemento das
Forças Armadas que teve a coragem de ir à Universidade, no Brasil, sem constrangimento, discutir com os seto~
res mais liberais da cultura brasileira, dentro da Universidade de Campinas. Esse trabalho é, sem dúvida alguma, umas das opções da cultura e da inteligência brasileira. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É O SEGUINTE O ARTIGO CUJA TRANSCRIÇÀO /J SOLICITADA:

ESTUDO DE UMA POTENCIA MBDIA.

Artigo V
Para o propósito de proteger e conservar as espécies
da flora e fauna amazónicas de interesse económico ou
científico, e sua possível industrialização, as Partes Contratantes promoverão as seguintes atividades:
a) troca regular de informações sobre polítiCas; pro~
gramas, plano e textos relativos à conservação e desenvolvimento da flora e da fauna em seus respectivos territórios amazónicOs;
b) troca de informaÇôes sobie- pesquisas relativas arecursos ·naturais e estudos ambientais de seus respectivos
·
territórios amaiõnicos:- · ---- -c) cooperação quanto ao estudo de procesSos bioeco~
lógicos relS.tivos à "ftorà, fau"i-la meio ambieD.te de sei.is
respectivos territórios amazónicõS-;
d) colaboração na elaboração e implementação de
programas bilaterais de controle e supressão de tráfico
ilícifõ- de produtos da flora e- faÚna arllazônicas; e) estudos sobre outros temas relevantes de mútuo interesse; e
f) realização de reuniões entre especialistas.

e·

Artigo VI
Os dispositivos deste Acordo serão implementados
por uma Subcomissão guianense brasileira de CoOperação Amazónica criada em conformid-ade com o Artigo
II do Tratado de Amizade e Co.operação.
2~ A Sub<.'Omissão de Cooperação Amazónica será
responsável pela coordenação dos projetas e programas

ORDEM DO DIA
Item

i:

Votação, em turno único, do Requerimento n~>
20, de 1984, do Senador Murilo Badaró, solicitando
tenham tramitação conjunta os Projetos de Lei do
Senado n~>s 253 e 255, de 1983, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que introduzem alterações no
CóOigO de Mineração.
__ Em vot~ção o requerimento.
- Os Srs. Senadores que o aprovam permãneçam senta•
. _dC?s. (P~usa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberaçã9 do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnipr)- Item 2:
Votação., em turno único, do Requerimento nl'
28, de 1984, apresentado pelo Senador Passos Pôrto, solicitando a transcrição, nos-Anais do senado
Federal, do artigo intitulado "Estudo de uma Potência Média" de autoria de Geraldo Lesbat Cavagnari Filho, publicado no jornal Folha de S. Paulo,
edição de 31 de março de 1~84.
Em votação o req_uerimento.
O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a vota_ção.

Geraldo Lesbat Cãvagnari Filho
Do discurso of1Cial infere-se que o problema da paz e
da guerra, para a diplomacia brasileira, estã relacionado
com os problemas de segurança entre o Leste e o Oeste,
qlie dominam as relações internacionais desde a Segunda
Guerra Mundial, e com os problemas econômicos e sociais entre o Norte e o Sul, que tornam visível o conflito
entre as sociedades avançadas e as sociedades subdesenvolvidas. Embora identifique a exístência de efeitos condicionantes recíprocos entre os dois conflitos, a preocupação diplomática é com a transferência para as regiões
subdesenvolvidas das tensões geradas pela confrontação
ehtre as superpotência-S, que venham a obrigar o alinha~
menta dos países do Terceiro Mundo em esquemas rígidos de poder. Teme-se, sobretudo, o esvaziamento de
toda a insurgência coletiva desses países em face das re-lações de poder dominantes, comprometendo todos os
esforços reivindicatórios por uma nova ordem económica internacional.
Os paíseS- subdesenvolvidos reagem ao atual sistema
econõmico ·tnterhacional porque os submete a uma for~
ma de divisão internacional do trabalho que os condena
indefinidamente à miséria. A desconfiança do Terceiro
Mundo diante dos países desenvolvidos deriva, em parte,
da utilização do referido sistema pelas democracias industriais em proveito próprio . .Essa situação-impede que
iniciativas mediadas à revelia desses países institucionalizem forrna.s dç articulação de interesses capazes de subverter as relações de poder dominantes. Para os subde-
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senvolvidos, a superação dessa situação indesejável contribuirá tanto para estabilizar a economia internacional

Uá que a crise mundial é do próprio sistema) como para
reduzir a eclosão de conflitos locais e regionais no Terceiro Mundo, que só faZem ãgravar ó cOnflito LesteOeste. Obviamente, o entendimento entre as partes interessadas para a solução do problema, que mantém metade da população mundial confinada no subdesenvolvimento e 20% dessa mesma população vive-ndo em nível
de pobreza absoluta, só poderá efetivar-se quando forem
definidas as formas de cooperação, de modo que as vantagens sejam recípr-ocas.
Em face de tal realidade, o discurso diplomático é
explicito quanto às intenções da política externa brasUei·
ra, quando rejeitã o "status" de potência hegemónica
como condição para fortalecer a presença internacional
do Brasil, a fim de não reproduzir em õutro nível as relações que hoje estão sendo condenadas pelos países subdesenvolvidos. Q_significado ético dessa rejeiÇão; que se
traduz pelos esforços feitos no sentido de se estimuLar a
co_operação e de se privilegiar a metodologia da solução
pacífica dos confitos, não é invalidado pela bus_ca insistente de melhores opções na variedade dos relacionamentos, nem pela prudência revelada pela diplomacia
brasiJcira cm evitar:_compromissos absolutos e riscos desnecessáriOs. f: verdade que tal rejeição tem também um
significado estr;J.tégico: o exercício ostensivo da plena capacidade poHtica poderá despertar resistências desnecessárias capazes de comprometer projetas futuros.
O conflito entre as duas __ _
superpotências vem sendo
levado ao Terceiro Mundo
Qualquer abordagem político-estratégica" que se faça
da realidade mundial terã como referêilCia principal o
conflito Leste-Oeste. A bipolaridade ainda é efetiva no
plano militar: por enquanto, os EUA e a URSS são os únicos países cilpazes de projetar sua força mlfitar em
qualquer parte do globo (1). Essa capacidade concreta
das "_duas superpotências conforma a natureza dj!: suas
relações bilaterais (quase sempre ameaçadas por crises),
assim.como condiCíóita tOdo o quadro das relações internacionais, sob uma perspectiva de poder, na busc<1 da hegemonia mundial. Apesar da existência de uma paridade
em termos de capacidade nuclear, que ultrapassa o limite
máximo de destruição tolerável pelas superpotências, há
um difef-encíal de poder favorável aos EUA e aos seus
principais aliados (Japão, Alemanha Ocidental, França e
Inglaterra) que lhes permitirá, teoricamente, levarem
vantagem numa corrida armamentista por possuírem
maior fôlego económiCo e maiOr cãpacidade científicotecnológica que o bloco soviéti_co.
Observa-se que os EUA, atualmente, estão procurando romper o equitfbrio estratégico global, a fim de titar
vantagem de tal realidade_de poder. A corrida armamen·
tista, ness_e caso, é o principal instrumento para enfraquecer o bloco !io'.'ié.tico, que se verá obrigado a responder a essa ameaça militar com o aumento_ correspondente no desenvolvimento de novos sistema~ de armas, até
que este atinju níveis comparáveis com os dos EUA.
Mas, como numa guerra nudear não se terá controle
sobre o_ desfecho__ e), só resta aOs EUA, afim de alcançar
a hegemonia pela imobjlização da União Sovi(;;tiç;;~., desenvolver a capacidade de anular a eficácia do ataque
nuclear inimigo, mediante a destruição dos mísseis soviéticos durante sua trª.ietóría eritre a base de lançamento e _
o alvo. Essa intenção es.t.á_ explícita na percepção estratégica norte-americana que só _admite deter a URSS através da manutenção de uma absoluta superioridade militar em nível de sistema central estratégico, enquanto tenta impedir por todas as formas possíveis novos-aVanços
estrutégicos s_QY[é_tícos.
É forçoso reconhecer que o expansionismo sOviético
não se deterá ern face_de uma corrida armane.ntista_desenfreada, deliberadamente provada para levar a URSS

ao colapso económico (l). A União Soviética está disposta a usar seu poderio militar para expài1dtr sua influência
onde surgir oportunída~e para tal, movendo-se quando
há vazios estr<ltégicos; áu pãra restabelecê-la, quando sofre uma pressão muito forte num campo que considera
dependente de seus inteies..ses estratégicos; como foi o
caso da Hungria, Tcheco-Eslováquia, Polônia e Afeganistão. Sua manobm estr::~,tégica vem sendo conduzida
com o propósito de neutralizar a Europa Ocidental, au·
mentar a influência e obter o controle soviéticos no Golfo Pérsico, completar o cerc.o da China e criar dificuldadeS ParU os EUA, na Améiíca Central eCaribee na Ãfrica Austrul. Há uma certa dose de prudência na conduta
soviética ao tentar levar os EUA à capitulação sem vioh.ii' seu sistema central çstratégico, desde que essa superpotência não provoque unilateralmente o rompimento
do equilíbrio estratégico global (isto _é, o equilíbrio entre
os dois sistemas centrais estratégicos) que venha a
ameaçá-Ia decisivameilte.
A fim de afastar o perigo imediato de uma _confrontação geral, o conflito vem selJdO conduzido pelas duas
superpotências nas áreas externas ao teatro principal
{Europa), isto é, no Terceiro Mundo, onde os aspectos
políticos são mais relevantes que os militares. Como as
crises vém ocorrendo nessas áreas (aliás, desde o término
da Segunda Guerra Mundial), o envolvimento dos países
subdesenvolvidos nos sistçmas de se_gural_!ça das duas superpotências passou a ser agressivamente estimulado.
Um dos métodos utilizados é o trãfico intenso do comércio de __armas, cujos principais provedores (EUA, URSS,
França, Inglaterru e Alemanha Ocidental) controlam
cerca de 95% das vendas feitas ao Terceiro Mundo. Os
-países subdesenvolvidos consomem mais de 30% da produção bélica mundial, desperdiçando recursos já escassos para projetas sociais prioritários: A maioria desses
pa-isCs não tem necessidade desse armamento, pois inexistem ameaças mnitares concretas às suas soberanias
que justifiquem o desenvolvimento de um programa armamentista. Pura as grandes potências, é um método eficaz para o exercício de influência, além de gerar recursos
excedentes para serem investidos nos respectivos programas de desenvolvimento científico-tecnológico. Mais inquietante, acima de tudo, é a participação crescente do
Terceiro Mundo na corrida armamentista provocada pelas superpotências.
Tal reulidade explica, em parte, por que os países subdesenvolvidos Dão vêm obtendo sucesso no seu propósito de modificar a atual ordem econômjca internaciorial,
pressionando apenas as democracias industriais. A al-teração proposta, além de não garantir a aplicação correta
dos recursos no atendimento às necessidades básicas das
pOj:,ulações carentes, visU -tão-somente uma transferência
de benefícios sem compromissos políticoS em contrapartida, especialmente aqueles que envOlvem responsabilidades estratégicas. Obviamente, os países desenvolvidos,
em particular os EUA, não estão dispostos a operar aredistribuição da riqueza em escala mundial, comprometendo ou subvertendo as atuais relações de poder, sem a
garantia de que os avanços estratégicos soviéticos serão
efetivamente detidoS e o Terceiro Mundo passará a ser
(!O"nfiJ.vel no quadro do conflito Leste-Oeste.

Ã visUo ·da diplomacia
opõe-se o triunfalismo
do discurso geopolítico
Os EUA vêm-se esforçando no sentido de induzir o
Brasil a participar do sistema de segUrimça de c_ontenção
do e?>pansionismo soviético. O desejáve! para aquele país
seria obter essa participação em duas áreas estratégicas,
América Central e Caribe e Atlântico Sul. No gue diz
. respeito à primeira área, a diplomacia brasileira repele a
soluçUo pelo caminho da força, que· tem sido historicamente usual na região, vaiiando aPenas ·os modos da hitervençào militar norte-ameficana-; prefere-m7mrer -uma
atitude moderada na região, centrada na busca de saídas
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políticas para os problemas locais. Para o Brasil, a preo~
cupação não reside na desestabilização da área, mas na
projeção dessa instabilidade sobre a parte _setentrional
do continente sul-americano, que venha a deteriorarestruturas políticas e sócío-econômicas já precárias.
A divergência básica entre 0$ dQis países, em termos
de percepção estratégica, diz respeito à solução adequada ao problema da segurança do Atlântico Sul. Tanto o
Brasil quanto os EUA têm interesses comuns nessa rota
marítima, embora reconheçam que esse problema é um
subproduto do problema político da África do Sul (que
ainda não ê necessariamente um problema militar) e uma
possível extensão da provável área de c_onfrontação entre
as superpotências - o Indico. Aos EUA interessa integrar o Atlântico Sul, desde já, no seu dispositivo estratégico, enquanto que o Brasil quer mantê-lo, o tempo que
for possível, como zona desmilitarizada. De imediato é
provável que os EUA não tenta-rão impor ao Brasil a formação de um pacto militar para defender o Atlântico
Sul, uguardarão que o Brasil tome plena consciência de
seus- próprios interesses estratégicos na área. Por enquanto, a diplomacia brasileira está convencida de que
os interesses estratégicos brasileiros limitam-se à América do Sul, onde a presença diplomática se completa
éOmO presença estratégica. Reconhecendo que o País
tem reduzida capacidade militar em relação à amplitude
de seus interesses internacionais, com escassas possibilidades de influir no cenário mundial pela força, a ·diplo·
macia brasileira é sensível, em termos de segurança, apenas àqueles acontecimentos políticos que possam afetar
o equilíbrio sul-americano de poder.
De modo geral, a oposição sistemática de alguns segmentos da sociedade civil à polítiCa externa brasileira,
terido como referência a conduta diplomática, consiSte
tanto em assinalar que o Brasil não está exercendo toda a
capacidade política que possui, deixando de expandir
sua influência no quadro de uma aliança de interesses
concretos, quanto em questionar u perspectiva que localizu o Brasil no Terceiro Mundo, cuja existência não reSíste·a-·uma abordagem conceituai ( 4). O$ -dois ângulos da
crítica têm o mesmo significado: os interesses brasileiros
estão nas democracias industriais e, por razões óbvias,
na América Latina, isto é, o interesse naciOnal está Onde
estão os interesses que poderão garantir a superação da
crise interna, a retomada do creScimento económico nacional. Sob o ponto de vista económico a crítica procede,
mas sob o enfoque de um envolvimento mais amplo,
_sobretudo político-estratég'íco, -é _querer precipitar uma
decisão que poderá agravar as relações de dependência
entre o Brasil e os países desenvolvidos, particularmente
os EUA. Isto é, o País não tem excedente d_e poder para
se conVerter- em atar essericial de um sistema de segurança que o obrigue a aceitar responsabilidades concretas numa área em crise.
NU mesrila Iiilha de raciocínio, à aparente visãO generosa da_ diplomacia brasileira opõe-se o triunfalismo do
discurso geopollti9o, preocupado em demonstrar que o
Bras_il até o final do século será l,lma grand~ potência:, alinhadu uo lado do Japão, da Alemanha Ocidental, da
França e da Inglaterra. Em tese, a maioria dos esquemas
- geopolíticos projeta uma pretensa hegemonia brasileira
na Amêrica do Sul e superestima a participação atual do
Brasil no processo decisório mun<iíal, tomando como referélicia seU perfil de potência média, posicionada no último terço __ das dez maiores potências mundlais. Essa
avaliação deCorre da metodologia utilizada pela geopolítica, que consiste na abordagem dos fatores geográficos
(em resumo, o espaço e a posição) organizados em torno
de determinadas indicadores absolutos (isto ê,- o ta-manho do PNB, u extensão territorial, os recursos naturais
e rt população), não levando em consideração o aspecto
qualitattvo· desses indicadores, o grau de segurança desejável para a sociedade civil e a capacidade real do País na
organização das relações de poder mundiais.

O equivoco do discurso geopolítico é tanto de ordem
conceitua! quanto de ordem metodológica. Esse discurso
não é cien\.ífico, mãS uma simplifiC:iÇão radonãl da realidade vincu\ada a um propósitO espicífico e concreto. A
geopolítíca llào possUI um CorPO sisteinatlzado e- com-

provado de leis geraiS e universais, -embora
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se proPOnha

a servir de marco te_órico para a política externa:: A realidade vem brincarido com- as avaliações geopolíticas: o
crescimento_ brasileirO nos últimos anos registrou considerável progresso em relação aos paíSes sul;:ldesenvolvidas, mas não conseguiu diminuir a diferenÇa em relação
às democracias industriais~ Ql>~-B brãsífeiro cOrresponde, aproximadamente a 8% do PNB dos EUA e a 50% do
PNB da Inglaterra, respectivãmenfe, a primeira e a última grande potência. A renda per capitado Brasil não ultrapassa l/5 do valor da renda per caplta da média dos
países desenvolvidos. No campo de pesquisa Cientifica e
do desenvolvimento tecnológico; o-investimento braSileiro (cerca de 0,7% do PNB) cOrresponde-a 2%-dO- íriVestimento norte-americano e a IS% do investimento britâlii~
co. Assim a visão diplomárica sobre a reaGd<i(fi:: brasileira é mais sensata do que o discurso geopolítico, quando
reconhece a existêiicill-de problemas internos tfpicOs do
subdesenvolvimento (concentração da renda e grandes
defiCiênCias em saúde, aTimeritação, habitação e edUcação) e de uma situação de dependência no sistema económicO iriternacional (iffiPortador -de Ca-p-ital e tecnciiOgia).
O PAIS AINDA -NÃO Ê UM
GRANDE FABRICANTE
MUNDIAL DE ARMAMENTOS
Teoricamente, os limites do cenário estratégico --de
uma unidade polítiCa _cOinCidem com os limites do seu
cenário diplomático (o que, na prática, é verdadeiro para
as superpotências). No entanto, as relações internacionais são determinadas pelas relações de poder entre os
Estados, cuja estrutura de interaçãO é hierárquica. Assim
como as relações de poder definem a conduta e os interesses das unidades políticas no sistema internacional, a
posição que uma delas ocupa na hirarquia de poder
traduz-se em capacidade para impor sua vontade às demais, tendo em vista a promoção e a garantia dos seus
interesses~ Portanto, o alcance de ação esJ.ratégica é a
projeção dessa capacidade que, em regra, não responde
às necessidades da diplomacia. Isto ê, a presença diplomática não se completa como presença estratégica, já
que parte das relações diplomáticas se-dõsenvotve sem o
respaldo da força, Nesse caso, tem~se uma contração do
espaço onde decorrem as ações estratégicas, que envolvem a possibilidade de emprego da violência para alcançar os fins estabelecidos pela polítiêa.
Cabe à estratégia a função de solucionar conflitos que,
mesmo em termos de possibilidade, implicam o emprego
violento do poder (não necessariamente o emprego da
força militar). Como -método da política, a estratégia
sempre projeta a possibilidade de emprego violento do
poder, visando à obtenção de vantageris em aeterminada
relação de poder. Essa possibilidad_e resulta da capacidade que tem uma unidade política de impor sua vontade à
outra, na mesma relação e num espaço específico (seu cenáriO estratégico). Isio não quer dizer que um· pais- abdique da promoção de interesses estratégicos além do alcance de tal capacidade, cuja garantia venha a depender
somente do esforço__diplomático. Admitindo-se que a
existência de interesse estratégiCo não p-ressupõe a existência -de --capacidide estratégica para promovê-lo ou
garanti-lo, cabe à ação diPiomãtica ajustá-lo adequadamente num qu;;~dro de conflito contínuo e de ameaça de
guerra.
Vários são os fatores que concorrem na avaliação da
capacidade estratégica de um país, mas são o nível da
pesquisa científica e do des_Cnvolvimento tecnológico e a
qualidade da força militar que exprime-m, Cm essência, o
grau dessa capacidade e projetam uma unidade política

na escala de poder mundial. Aliás, é o- domJnio da tecno-logia que sustenta a prosp-eridade económica, desenvolve
influência política pi-ojeta a força milita-r. A cOn"tinentalidade, o acesso aos mareS e- a população são complementos necessários para se definir a vocação de Uma unidade política para desempenhar o papel de grande potência. No entanto, sem o domínio da tecnologia e sem a
posse de uma força militar moderna, nenhum país estará
apto para se realizar como grande potência.
Os paTses subdesenvolvidos, que representam mais de
70% da população, mundial, detêm apenas 5% de todo o_
esforço mundial no campo da pesquisa científica edo_desenvolvimento tecnológico. Este perce~tual revela um
desequilíbrio alarmante que se estâ agravando, beneficiando os países que já dispõem de uma ampla infraestrutura de pesquisa. Nos setores de ponta, de tecnologia miis avançadas~ mais sofisticidaS;_o_ deSenvolvimento é tão acelerado que os países subdesenvolvidos estã.o
atingindo a maturidade, na aplicação tecnológica industrial, cOm bãse numa teCnologia ultrapassada. A modernização industrial desses países vem-se realizando através da importação e, em alguns casos, da transferência
de tecnologias geradas no exterior, com reduzido inveSti-:.
menta na capacitaçào científico-tecnológica, aUtônoma.
O Que esses países, em sua quase totalidade, vêm fazendO
é reproduzir tecnologias importadas, sem a preocupação
de_construir uma base de absorção capaz de evitar que o
processo de reprodução se realize indefinidamente.
___Constata-se que todo o esforço no desenvolvimento de
um processo de transferência da capacidade de produção
de tecnologia tem redundado em transferéncia da capacidade de utilização tecnológica. O agravamento do deSequilíbrio acentuar-se-á nos setores de ponta, considerados estrategicamente sensíveis pelas grandes potências,
onde as restrições à transferência poderão vir a ser amplas c rigorosas.
É verdade que o BraSil avançou muito no campo
científico-tecnológico em relação aos países Subdesenvolvidos, mas os esforços que estão sendo feitos nào-vém
permitindo diminuir o hiato que o separa das grandes
potências. Contrastando com essa realidade, é significativo o desenvolvimento da indústria bélica brasileira,
cujo sucesso_ deve ser creditado à integração Estado-livre
iniciatíva, trãdUi:ida em continuidade na pesquiSa-e ein
competência no comércio exterior. Os clientes estão espalhados pela América Latina, Ãfrica e peJo Ofiente.Médlo, sendo atendidos com produtos bélicos de tecnologia
dt; média sofisticação. -No" entanto, o -n!sllltado -ObtidO
quanto ao nível de tecnologia absorvido e ao volume de
vendas no exterior, comparado com o dos grandes pro~
dutores mundiais, ainda é modesto. Embora qcupe a
quinta ou sexta posição na produção mundial e põsslla a
ID----ª-ior Thdústria bélica do Terceiro Mundo, o Brasil ainda não é grande- fabricante mundial: as vendas totais,
cerca de 2,5% do total daS expOrtações brasileifaS, correspondem a 2% das vendas totais norte-americanas e a
0,7% das vendas totais mundiais, aproximadamente, De
qualquer modo, é uma indústria que exerce uma função
educativa na pesquisa científiCa e no desenvolvimento
tecnológico, contribuindo para reduzir a dependência
tecnológica e-inilitar do País.

-a

e

Vantagens brasileiras
não levam à hegemonia
nem na América do Sul
Tomando-se como referência Os ingredientes de poder
utilizados pelo discurso geopolítico (extensão territoriil,
recursos naturais, população e tamanho do PN 8) e OS indicador_es de qualidade relativos às necessidades básicas
(saúde, alimentação, habitação e educação), à pesquisa
científica e--ao desenvolvimerl.to tecnológico, à prOdução
industrial e à força militar, o Brasil é uma potência média,_ cujo cenário estratégico está contido nos limites da
América do Sul. A posição que oCupa na hierarquia de
poder mundial, como primeiro país sul-americano,
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concecfe-lhe, por extensão,- o statwl de maior potênCia regional. Sua atua! capacidade estratégica tem o alcance
suficiente para opeiar nesse c'énário na defesa dOs seus
interesses vitais, mas não lhe confere o grau de autono- _
mia desejável parã -desenvolver iniciativas estratégicas.
A limitação à autonomia estratégica do Brasil é conseqUência da hegemonia, exerdda pelos EUA, na América
Latina, que praticamente lhe subtrai a vantagem de poder em relação aos paises sul-americanos e lhe restringe o
Uso da força à defesa da integridade territorial e da soberania nacional, quando ameaçadas. b uma imposição que reSUlta da integração de todo o espaço mundial nos
esquemãS--de poder administrados pelas superpotências.
Qualquer ação estratégica, que provoque abalos em determinado equilíbrio regional, refletirã nesses esquemas,
dai não serem permitidas iniciativas estratégicas isofadas
que os perturbem. Assim, o uso autônomo da força por
uma põténcia regio"riaf se anula devido à sua incapacidad(; para subverter com êxito a reiaçào de hegemonia imposta.
Tal imposição não confígura uma situãção definitiva:,
que condena o Brasil a um confinamento permanente,
num espaço geopolítico contraído; ou que lhe retira toda
possibilidade de desenvolver a autonomia desejável, no
cenário estratégico das suas, relações intCrnacioi1ais. O
desenvolvimento progressivo da sua capacidade estraté~
-gica lhe permitirá, provavelmente a pàrüf do intcio da
próxima década, expandir seu cenário estratégico e sua
autonomia regional em relação aos EUA. Essas vantagens não se traduzirão em hegemonia, mesmo na América do Sul. A partir do término da Segunda Guerra Mundial, o cumpo estratégico mundial unificou-se e cada cenário estratégicõ, onde se confrontam interesses focalizados em busca de hegemonia regional, vinculou-se ao cenário mais amplo que envolve os interesses de uma das
superpotências: Por conseguinte, as hegemonias regio~
nais só se impõem por consentimento dessa superpotên~
cia, em sua ária de influência. Ou melhor, nenhuma potência regional sefá bem sucedida em suas iniciativas estratégicas quando tomadas à revelia da superpotência
cõnsiderada.
O raciocínio sobre a atual realidade de poder não se
atém ao conhecimento daquela impossibilidade conjuntUral, mas se estende à constatação de que o Brasil não
t<;;m capacídade_suficiente para dirijir nem para influenciar o curso dos acontecimentos além de suas fronteiras,
d_e acord_Q__com os seus interesses. Nessa circustância
qualquer manobra de expansão do atual cenário estratégico, que passe a abranger um espaço geopolítico mais
amplo (por exemplo, a América do Sul, o Atãntico Sul e
a África Austral), terá um custo elevado porque só ocorrerá se o Brasil assumir responsabilidades no esquema de
poder ad_ministrado pelos EUA. Em consequência, a alternativa mais vantajosa continua sendo, por ora, aquela que privilegia a metodologia da cooperação ( e nesse
tipo de interacào o mais competente será o beneficíado) e
da solução pacífica dos conflitoS; nas relações internacionais, e que procura resguardar a estabilidade continental e retardar, o tempo que for possível, a militarização do Atlântico Sul.
Notas
1--RA YMOI"D ARON, "Pw: c guerra entre as Naçõo::s", Brasflia: Edi·
tora Universidade de Brasília, 1979, p. 23. Essa pro'f,o.qição é m~is adequada
:1. comprco::nção do conflito mundial do que a formulada em torno de centros

Ul!l.-ínQmos de.c!<!l!i~ào, que juntamente com as duas superpotências organizam o núcleo principal das rela~ões de poder mundiais. Em face da supcrio·
ridadc milit:lr conlra.~tnnle das superpotências em relação às demais gran·
des pot<:ncias. a autonomia daqueles centros de decisão ê determinada por
essa vantagem, que imprime certa uniformidade no~ respectivos comporto·
mcnlos.cslfut~icos. A famigerada "indepe11dência 11Uclear" du França, situada 11esse contexto de poder, não se efetiva além da retórica da "grande·
za": se a URSS quisesse entrar na França, c os EUA não se interessassem
pelo a~sunto, essa "indcpcndênci.a" permitiria, no máximo, destruir Kiev.
2-AMlLCAR O. HERRERA, "A Grande Jornada", Rio de Janeiro:
l;al c Tcrn1, 1982, pp. 42~44. A :ltual concepqio estratégica norte-americana
opõe-~c a t:h>i:! usserçilo, aceitandu a guerra nuclear total como um "risco
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calculado". Essa aceitação significa que ela pode ser ganha, desde que o sist.,ma destrutivo remanescente tenha

.

condjções~e

garantir a continuação do

estrutura de poder.
3- CORNEUUS CASTORIADIS, ''Diante da Gucmi''V,--1~-São Paulo: Editora Brasiliense, 1982. pp. lll·i59. Na Uni~o SovU:dca M uma linha
de demarcação qualitativa entre a produção militar c a produção civil, que
remete a uma demarcação qualitativa cm termos de recursos humanos, de
organização da produção c atitudes dos que estão envolvidos na produção.
O interesse cm estender a tecnologia militar ao resto da economia s-c_cftoca
com os problemas dos custos prcvi!egiando desse modo o setor militar. O
oomplcxo militar-industrial soviético abrange ~rca de 10 milhões de pes·
soas, que representam maior produtividade e desfrutam de malores privilégios do que a mão-de-obra empregada na produção civil. As empresas em·
penhadas na produção mílitar estão livres das interfer~ncias da bwoc!acia
'do Estado e do Partido, produzindo segundo encomendas prc:cisas comes·
pccificaçll.o estritas quanto à qualidade do produto. O Sacrificio da econo·
mia soviética à sociedade militar permite a gcraçlio do e~cedente nc:cessário
ao desenvolvimento do programa arrnamentista. O desenvolvimentO da
economia não militar, em termos de aumento da prosperidade e do bem·
estar, além de comprometer a capacidade de enfrentar a corrida armamen·
lista mundial, produzirã efeitos indescjãvcis para o regime, podendo es·
garçaro controle do partido sobre a sociedade civil.
4- Não e~tistem crit!:rios capatcs de precisar o conceito de Terceiro
Mundo. Demarcar sua cxtenção é llm exerci cio teórico desgastante. A linha
do Equador o estágio de desenvolvimento CC(In~mico ou a representativida·
de q~ sistema polítko, não se constituem, cada um de per-se, traços defini·
dorCs do referido conceito.
5 -A redução, do conceito de estrat!:gia, considerando-a como a arte de
empregar a força para alcançar os l'eSultados estabelecidos pela política é
defendida pelos teóricos clássicos, KARL YON CLAUSE.WITZ, "De La
Guerra"~ 2 ed., Mc~tico: Editorial Diogenes, 1979, 3 v., B. H. LIDDELL
HART. "As Grandes Guerras da História", São Paulo; IBRASA, 1963, e
RA YMOND ARON, "Paz e Guerra entre as Nações", cit., e adotada pelos
teóricos modernos. nas sociedades avançadas: Em oposição a es:~a. tendência, coloca.n-se as abordagens realizadas nos países subdesenvolvidos, atri·
buindo à estraté&!à a condição de método exclusivo e excludente pará ai·
cançar os objetivÕs de qualquer naturu@. fi~tados pela politica. A origem
dessa tendência reside em ERICH LUDEN'DORFF', passando pelos teóri·
cos militares franceses da guerra revoludonária, e pousando nos esquemas
teóricos deANDRI: BEAUFRE. O conceito de "estrat!:gia total" suprimiu
a distinção entre paz e guerra ("'pois s6 a pa'!: perfeita n3.o seria guernJ.",
como diz ARON) e inVentou a proposiçll.o deCLAUSEWITZ- "a guerra
é a continu:~ção da polCtica por outros meios". Justificou-se sua adoç_ão,
pela maioria dos países do Tercdio Mundo, porque a luta contra o subde.
senvolvimento passou a ser encarada como uma "guerra". Introduziu, na
maioria dos casos, Amobilização indiscriminada de. todos os se tores da vida
nacional. mas nll.o torn.ou esses países mais prósperos nem mais livres.
6- Para CORI'iEllUS CASTORIADIS, "Diante da Guerra'', cit., p. 112,
assim como um pais industrialmente avançado sem indústria bélica pode,
no espa.ço de alguns anos, implantar um formidável complexo militar·
industrial, do mesmo modo um país que possua uma indústria dessa natureza poderá, no espaço de alguns anos, modernizar o conjunto de sua indústria.

O SR. PRESIDENTE {Lomanto Júnior) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nl' 28, de 1982 (n~' l .096/79, Oã Cása de origem), que permite a impetração de mandado de segurança contra atos de autoridade do ensino particular, de qualquer grau, tendo
PARECER FAVORÁVEL; sob n' 878, de f982~
da Comissão
- de Constituiçio e Justiça.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 11'Secretãrio.
--

E lida

a seguinte

EMENDA N•l
(De plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n"' 28, de 1982 (n? 1.0~6B, de 1979, na Casa de origem):
Dê-se à letra b do art. li' da Lei n"' 1.533, de 1951, a que
se refere o projeto. i seguinte- ridação:
..Art.J9
•••"r••••••··--···~··••··~········•·
b) Os Diretor-es-ou Administradores Técnicos de
estabelecimentos de ensino particular de qualquer
grau."
Jwtiflcaçio
O projeto visa a permitir a impetração de mandado de
segurança contra atas -de autoridade do ensino particular
de qualquer grau.
Sobre o assunto, cumpre assinalar que a Constituição
Federal, no seu art. 176, ao dispor que a educação "b de-

ver do Estado", fixou, tacitamente, que ao Estado compete distribuí-la e administrá-la tecnicamente. E não ê
outra a reafirmação dos parágrafos do mesmo artigo,
quando aduzem que "0 Ensino será ministrado pdos
poderes públicos, livre, entretanto, a iniciativa privada".
Essa liberalidade à iniciativa privada revela-se, porém,
muito mais de aspecto empresarial do que organizacional nas entidades dedicadas ao ensino. Talvez se possa
dizer que é, mesmo, uma conotação puramente empresa- ria!. E tanto assim é que, s_endo mínima ou nenhuma a
ingerência do Estado nas empresas de ensino de qualquer grau, ela o é bastante signifiCatiVa e rígida na atividade específica de ministrar o ellsino, dessas mesmas empresas. Isto é: sem fixar padrões para a composição dos
corpos administrativos, ou do orçamento, por exemplo,
de qualquer colégio ou faculdade, o Estado padroniza,
por linhas mestras fundamentais, os currículos, as disciplinas, as matérias, a carga horária etc.
Nas organizações dedicadas ao ensino, qualquer delas,
-de todos _os graus, há pessoas vinculadas àquela primeira
área, liberalizada, que são representantes e administradores da entidade; e há pessoas ligadas à segunda área,
esta disciplinada, que são os administradores do ensino,
representantes da escola mantida pela entidade, aos
quais a regulamentação específica, niã-téria de competência dos Conselhos Federal e Estaduais de Educação, denomina de Diretores Técnicos. Enquanto é shUplória e
também livre a investidura dos administradores da enti·
dade mantenedora da escola, por constituir ato de economia interna, é, de certo modo, solene a investidura dos
Diretores Técnicos, por constituir ato do interesse do
POder Público, Para estes administradores o Estado exige: formação especial, registres vãlidos, requisitos pes·
soais e sociais, qualificação total, enfim, e o empossa,
através das autoridades federais ou estaduais da edu. cação, conforme o caso, conferindo-lhe, com esta posse,
uma alta dose de comprometimento com o Poder Público, que vai desde a presidência de todos os atos escolares
até a fé púb!íca dos documentos que assina.
Não divergem, a forma de investidura, nem a autoridade, nem os encargos ou as responsabilidades dos Di retores Técnicos de ensino de qualquer grau, tanto públicos quanto particulares. E é constante, também, em relação a ambos, o nível de deveres e de responsabilidade
-exigído pelO Estado, características estas, todas elas, totalmente diferenciadas da responsabilidade e dos deveres
dos administradores ou representantes das entidades
mantenedoras das escolas, pois que estes não têm comprometimento direto com o Estado, mas, tão-somente,
com as próprias entidades que compõem e dirigem.
De todas essas circunstâncias decorre a revelação de
que Diretores Técnicos de estabelecimento de ensino
públicos e privados de qualquer grau são agentes do Estado ao mesmo nível, ao passo que os diretores, administradores e representantes das entidade mantenedoras das
escolas não são Agentes do Estados.
É incompreensível, ante a mencionada similitude _de
autoridades (Diretores Técnicos de estabelecimentos de
Ensino Públicos e Privados de qualquer grau são Agentes do Estado ao mesmo nível), que no casn de dois Diretores Técnicos de ensino de qualquer grau, um público e
um particular, a.dotarem atos ilegais idênticõs, contra direitos Hcjuidos e certos dos seus alunos, um dos atos possa ser corrigido pelo meio pronto e eficaz do "Mandado
de Segurança" enquanto que o outro só possa ser atacado_ pelos procedimentos ordinários, sem os necessários
predicadoS da"quele: Sob fatos concretos, ver-se-ia uma
odiosa discriminação social, uma negação à evidente isonomia, como soe ocorrer sob a legislação específica em
vigor.
A Lei n"' 1.533, de 31 de dezembro de 1951, na sua
atual redação, traz uma definição de autoridade, para
fins de concessão de "Mandado de Segurança" que inclui os

Abril de 1984

..representantes das entidades autârquicas e das
pessoas naturais oujurfdicas com funções delegadas
do Poder Públicos."
Sendo, como é, inconteste que os Diretores Técnicõs
das isco las de qualquer grau públicas ou particulares detêm funções delegadas do Poder Público; a Lei não dístingue que essa delegação existe nos dirigentes técnicos
de ensino das escolas particulares, daí porque não tem
sido Jícito,~nem possível, fazer essa distinção para efeito
de aplicação do remédio judicial heróico.
O projeto em exame visa a essa adequação. Porém, na
letra b do arL 11' o faz um tanto desfocado do espírito do
próprio preceito que se propõe a alterar, ou seja: deixa
de mencionar que o ato atacável pelo "wrít" deve emanar- de admlnistiadores ou representantes das autoridades _que refere, sendo eles delegados do Poder Público e
som-ente no que entende com essas funções delegadas.
Ora, no- caso das organizações particulares de educaÇão, como se vê, há administradores da empresa e- ad·
ministradores do ensino. Aqueles sem nenhuma delegação do __ Estado. Estes, indiscutivelmente delegados do
Poder Público. Somente os a tos destes, portanto, seriam
corrigíveis através de "Mandado de Segurança", serespeitados os princípios doutrinários formadores deste instituto de Direito Público e acatado o espírito da Lei sob
emenda. Do contrário, ao arrepio da doutrina e da própria Lei que regula o instituto, passaria a ser corrigível
sob segurança ato ematrado de pessoas que em nenhum
aspecto representam o Estado.
Ante o exposto, justifica-se a apresentação da presente
emenda.
S<ilã-das Sessões, 5 de abril de 1984.- MarcondesGadelha.
O SR. Pn.ESIDENTE (Lomanto Júni_or_) cussão o projeto e a emenda. (Pausa.)

Em dis-

O Sr. Hélio Gueiros- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir o projeto.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -Concedo a
palavra ao nobre Senador Hélio Gueiros, para discutir o
projeto.

O SR. H~L!O GUEIROS- (PMDB- PA. Para discutir o projeto. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SenadoreS~
Este é um projeto de lei que vem provar que o decurso
de prazo, às vezes, torna inútil um projeto de lei. que,
na verdade, a jurisprudência dos nossos tribunais jâ consagra o direito de mandado de segurança contra as entidades de ensino particular.
Este projeto foi apresentado em 1979 e é possível que
àquela altura, a Justiça não tivesse ainda formado um
juízo sobre o problema. Mas, hoje em dia é reconhecido
- ci direito de se pedir mandado de segurança -contra o estabelecimento de ensino particular.
O que se discutia até, diganlos, há uns dois ou três meses, era qual a Justiça competente para apreciar esse
mandado de segurança, se a Justiça Estadual ou se a Justiça FederaL
Havia quem entedesse que se tratava de problema da
Justiça Estadual, e outros que era da Justiça Federal.
Isso retafâou, por muito -tempo, o julgamento de muitos
mandados de segurança, porque os juízes se davam por
impedidos, o que causava um certo embaraço. Mas, até
esseproblema de conflito de jurisdição tanlbém foi reSolvido pela Justiça, porque o Tribunal Federal de Recursos já decidiu que a justíça competente Para decidir esses
casos de mandato de segurança coritra establ:lCcimentos
de ensino particulares é a justiça comum, a justiça estadual. Nessas condições, embora haja o ditado latino ••o
que abunda não prejudica", a verdade é que o projeto já
vem com um pouco de atraso, mas não custa nada consagrar em lei, já uma jurisprudência mansa e pacífiCa dos
nossos tribunais.
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Era apenas isso que et.i gostaria de aduzir na discussão
do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior}~ Continua
em díscussão o projeto e a respectiva emenda.
O Sr. Nelson Cameirô ;,._Peço a palavr~ Sr. Presiden-w
te.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -·concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. ·
O SR. NELSON CARNEIRO (PT- RJ. Para discu·
tir. Sem revisão -do orador do orador.) Sr. Presidente:
Inicialmente, a minha intervenção é para prestai umã
homenagem, sempre justa e sempre .oportuna, ao saudo-

so Deputado Djalma Marinho.
A redação que figura no prõjetó, pelo que leio nO Parecer do nobre Senador Franco Montara, é da lavra daquele itustre e saudoso homem público.
Em seguida, Sr. Presidente, Para dizer, como jâ -ace"n~
tuou o nobre Senador Hélio Guf!TiOS, ·que, -effiborã Seja
jurisprudência; hoje, d9s tribUriais, a-IiOssi fl.i"IiÇ1fo-ê~fa~
zer a lei antecipando ao jUlgar dos tribunais, ou consoli~
dando essa jurisprudência quaiidO e a(iuf:fa que atende
ao interesse público:-A emenda do nobre Senador Mar~
condes Gãdelha sobre retardar o custo desse projeto
pouco diz. Porque ela diz: ..os diretores ou administradores técnicos."
Ora·; Sr. Presidente, o projeto já diz: ...os adminisfradõ~
res ou representantes". Representantes de entidade do
ensinO particular é o dir6i0r se nãO fOr o-dlretor, ê B.qUf:le~
que assume a responsabilidade perante o corpo discente,
ê o que assume a responsabilidade em juizo. De rilodo
que contra ele é que deve ser interposto o mandado de
segurança. A .emenda do nobre Senador Marcondes Gadelha não melhora o projeto, ao contrário, mantêm a
mesma disposição, porque ela diz, em vez de adminiStrador, diretor, e mantém diretor têi:nico, em vez de representante de diretor. De mOdo que rião há, a ineu Ver, nenhum proveito na iriiCíafiVi! do nobre Senador MarcoiF
des Gadelha, que eu acredito inspiiado nos nielhores
propósitos de colaborar na elaboração deste texto. Mas,
inClusive em homenagem à memória do nosso saudoso
~ompanheiro Djalma Marinho, que era um mestre, um
homem dedicado ao estudo do DireítO-;e que deixou nesta Casa, na outra ca-sa e no Cóngfesso NaCiOUai;
traços luminosos de sua passagem, eu acho, Sr. Presidente, que o Senado deveria aprovar o texto e rejeitar a
emenda, no que pese o alto apreço que sempre me merecem as iniCiatiVas do nobre Senador Marcondes Gadelha.

-os

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Continua.
em discussão o projeto e a emenda.
O Sr. Marcondes Gadelha (PDS- PB)- Peço a palavra para discutir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (L0manto Júnior) ~COnCedo
a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, para
discujir a projeto-e a eme"iida.

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS- PB. Para
discutir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, na
tentativa de diiiinir COntrOvérsias a respeítO dessa·-ma:---~
têria, prefiro ler a justificação da emenda. Trata-se de
uma peça inteiriça e, Por ísS6, Võ-u pedir -a padêncià "dOS
nobres colegas para proceder à leitura do texto.
Devo dizer que a posição do Governo e a posição desta Liderança, em nenhum momento, diverge da posição
do nobre Senador Nelson Carneiro, confOrme há de ver
aqui neste texto. Apenas, P?r_ razões de adequações jurídicas, conforme há de se ver, resolvemos ·apresentar- eSta
emenda.
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Justificação

.Ci projeto visa a permitii a impetração de -mandado de

seg_urança contr~ a toS de ãut~ddade-do eDsúto-PariicUlar
de qualquer grau.
Sobre o assunto, cumpre assinalar que a Constituição
Federal, no seu art. 176, ao dispor que a educação "f: dever do Estado", fixOu, tacitamente, -que ao Estado compete distribuí-la e administrá-la tecnicamente. E não é
outra a reafirmaÇão dos parágrafos do mesmo artigo,
quando aduzem que "O ensino será miniStrada Pelos- poderes públicos, livre, entretanto, a iniciativa privada".
Essa liberalidade à iniciativa privada revela-Se, porém,
muito mais de aspecto emPreSarial do que organizacional nas entidades dedicadas ao ensino. Talvez se possa
"dizer que é, mesmo, uma conotação puramente empresarial. E tanto assim -é que, sendo mínima ou neniiuffia
ingerência do Estado nas empresas de ensino de qual·
quer grau, ela o ê bastante significativa e rígída na atividã-a=e específica de ministrar o en-sino, des-sãs-rD.esmas-empreSas. Isto ê: sem ftxar padrões para a conlposiç'ão dos
corpos aôministrativos, ou- do orçamento, por exemplo,
de _qualquer colêgio ou faculdade, o Estado padroniza,
por linhas mestras fundamentais, os currículos, as disciplinas, as matérias, a carga horáY.ia etc.

a

Nas organizações dedicadas ao ensino, qualquer delas,
de todos os graus, há pessoas vinCuladas àquela primeira
ª-rea, liberalizada, que são representantes e adminiStradares da entidade; e hâ pessoas ligadas à segunda área,
esta disciplinada, que são os administradores do ensino,
representantes da Escola mantida pela entidade, aos
quais a regulamentação específica, matéria de competência dos Conselhos Federal e Estaduais de Educação, denomina de Diretores Técnicos. Enquanto é simplória e
também livre a investidura dos administradores da entidade ·mantenedora da escola, por constituir ato de economia iDterna, é, de certo modo, solene a investidura das·
Diretores Técnicos, por constitUir- ato- do interesse do
POderPóblico. Para esi:es administradores, o Esta-do CX_ige: formaÇão especial, registras válidos, requisitos· pes-:
soais é soCfais, qUalificação total, enfim, e o _empossa,
atraVêS das autoridades fideiais Ôu esiad_uais dã. -eduM
caçào, conforme o caso, conferindo-lhe, com es~a pOsse,
uma alta dose_ de comprÕmetimento c_om o Po_der Público, que vai desde a presidência de todos os_atos escolares
até a_~ pública dos documen~s qu_e_ ~s~ina.
Não divergem, a forma de investidura, nem-a autoridade, nem os encargos ou as responsabilidades dos Diretores Têcnicos de ensino de qualquer grau, tanto públicos qUanto particulares. E é Constante, também, em relação a ambos, o nível de deveres e de responsabilidade
exigido pelo Estado, características estas, todas el!lS, totalmente diferenciadas da responsabilidade e dos deveres
dos admin-istradores ou representantes das ·entidades
mantenedorat> das escolas, pois que estes não têm comprometimento direto_com o Estado, mas, tão-somente,
com as próprias entidades que compõem e dirigem.
De todas essaS circunstânCias decorre a revelaçãb de
que Diretores Têcnicos de esta!Jelecimento de erisino
públicos e privados de qualquer grau são_agentes doEstado ao mesmo nível, ao passo que os diretores, adnifnístradores e representantes das entidades mantenedora_s
daS eSColas NãÕ Sãó AgenteS -do Est3do.
b Incompreensível, ante a meiiCiolúlda símilitüdé" dC
autoridades (Oíretõres Têcnicos de estabelecimentos de
- eii.Siõô públiCos e privadOs de qualquer graU são 8.gentes
do EsfadO
meSmO.OfVel), cjue no caSo'-de dOis bíretoreS TêcilicoS dC ensiriõ de-qUalqUer grau, um :Púólico e_
um particUlar, adotarem a tos ilegais idêntiCõ-S,. Cciiitrã di~
reitos líquidos e certos dos seus alunos, um dos atas pos~
sa ser corrigido pelo meio pronto e eficaz do ..Mandiido
d-e-Siiuraltça"- imQUanio qUe o -outro só possa ser ataCi~
do pelos procedimentos ordinários, sem Os- necessários
piediCados daQUele. Sob fatos concretos, ver-se..ia unia
odiosa discriminação social, uma negação à evidente iso-

·ao

nomia, COnio sOe ocorrer sob a legislação específica em
vigor .
A Lei n"' 1.533, de 31 de dezembro de 1951, na sua
atual redação, traz uma definição de autoridade, para
fins de concessão de "Mandado de Segurança" que inclui os
"representantes das entidades autárquicas e das
pessoas naturais oujurfdicas com funções delegadas
do Poder Público."
Sendo, como é, inconteste que os Diretores Técnicos
das escolas de qualquer grau públicas ou particulares detêm funções delegadas do Poder Público, a Lei não distingue que essa delegação existe nos dirigentes técriicos
de ensino das escolas particulares, daí porque não tem
sido lícito, nem possível, fazer essa distinção p"ara efeito
de aplicação do remédio judicial heróico.
_ O projeto_em exame visa a essa adequação. Porêm, na
letra b do art. 19 o faz um tanto desfocado do espírito do
próprio preceito que se propõe a alterar, ou seja: deixa
de mencionar que o ato atacável pelo "writ" deve emanar de administradores ou representantes das autoridades que refere, sendo eles delegados do Poder Público e
somente no que entende com essas funções delegadas.
Ora, no caso das organizações particulares de educaçãu, como se vê, há administradores da empresa e administradores do ensino. Aqueles sem nenhuma delegação do Estado. Estes, indiscutivelmente delegados do
Poder Público. Somente os atas destes, portanto,_ seriam
corrigíveis atravês de "Mandado_ de Segurança",- serespeitados os princípios doutrinários formadores deste instituto de Diretito Pllblico e, acatado o espírito da Lei sob
emenda. Do contrário, ao arrepio da doutrina e da próM
pria Lei que regula o instituto, passaria a ser corrigível
sob segurança ato_ emanado de pessoas que em nenhum
aspecto representam o Estado.
Ante o exposto, justifica-Se a apresentação da presente
emenda.
O Sr. Nelson Carneiro- V.
te?

Ex~

me permite um apar-

O SR. MARCONDES GADELHA- Pois

não.~

O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• está discutindo e eu
gostaria de dar um esclarecimento. Permite V. Ex•?
O SR. PRESID~NTE (Lomanto Júnior) orador dispõe de dois miriu"tOS.

O nobre

O SR. MARCONDES GADELHA- Tem o aparte o
nobre Senador Nelson Carneiro.

-

O Sr. Nelson Carneiro- Queria apenas a atenção de
V. Ex• Se a argumentação de V. Ex• ê procedente, e acredito que seja, es:tou convencido disso, a expressão "representante" perante o Ministério da Educação e Cultura é do Diretor Técnico. Pri~eifo isso. Segundo, a pi-0pria letra a no que se refere ao ensino público diz: "os
administradores ou repr"eseritantes das- entidades autárquicas, das pessoas ... ". Por que não diz: os representantes _ou diretores técnicos das entidades autárquicas e das
pessoas naturais ou jurídicas e as pessoas delegadas do
poder público? Quer dizer, é a mesma expressão "repre-.
sentantes" na letra a e na letra b. Quando se diz "representante" aí, é aquela representação que tem qualificação perante o Poder Público. Não é o cidadão, o dono
da einpTCsa, qUe contribui. Não! b: o diretor técnico.
Não PreciSa mais nada. Se v. Ex'- quer esclarecer o assunto, .. os administradores ou representantes de entidade de ensino particular", quer dizer exatamente isso. Ao
contrárío- da letra a que se fala dos representantes ou
funções delegadas do Poder Público. Na primeira hipóteSe, são repreSentantes atraVés de pessoas naturais ou
jui'ídícas, delegãdas pelo Poder PúbHco. No segundo caso, sobre as entidades do ensino particular. Assim, acho
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que se mexermos na letra., será que não teremos de
emendar também a letra a? Esta é a indagaçãO que faço a
V. Ex•

O SR. MARCONDES GADELHA - ~ poss!vel,
nobre Senador! Não tenho condições de, neste momento, fazer essa extrapolação. A Comissão poderá esclarecer a esse respeito, sobre a necessidade de também alterar o artigo... ,

O Sr. N._ Camelro- Eu acho dcsneccssârio, mas
o Senado pode achar necessârio.
O SR. MARCONDES GADELHA - De qualquer
forma, acho que não devem persistir dúvidas, sobretudo
no o~etivo de se obter uma plena aplicação do preceito
que vamos introduzir.
O Sr. Hélio Gaelrot -

Permite, nobre Senador?

Então, estaria tudo aí. Veja V. Ex• que o projeto é bem
mais abrangente. Então, sou favorável ao projeto. O
meU apelo seria à Liderança do PDS, do Governo neSta
Casa;-·para·quc retiraSse a: emenda c nós, em homenagem
à memória do nosso companheiro Djalma Marinho, pud~sscmos, desde logo, aprovar.
O SR. MARCONDES GADELHA - Nobre Senador, temos um respeito muito grande à memória do ex. Deputado Djalma Marinho; temos Djalma Marinho
como um dos nomes tutelares deste Pais e uma dás figuras mais expressivas do CongressO Nacionatem todos os
tempos. Apenas estou tentando ajustar e dar mais abrangência à proposta de S. Ex•
Agora, se V. Ex• acha que o item ""b" ~ desnecessário,
não é o caso de se retirar a minha emenda. seria o caso de
V. ExJ! apresentar uma emenda supressiva rctirándo o
Mm ••b", ou que a Comissão venha a suprimir...

O SR. MARCONDES GAD~- Com muita
honra.

O Sr. H..-berto IAH:tM- Desnecessário, seria Se pro·
cedesse a justificativa de V. Ex•

O Sr. Hélio GIICÚOI- Senador1 tenho !i impressão de
que, dentro da argumentação de V. Ex•, não hâ necessidade, nem do item ••b... Porque se V. Ex• diz que o man-

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
está exposta a nossa justificação, e vamos submetê-la a
melhor juízo da ComissãO que, como órgão colcgiadQ,
dedicado e afeito à matéria, terá condição de fazer uma
avaliação mais correta. Examinada a matéria com o cuidado que tivemos, com a dedicação que pensamos, que
tivemos com relação à matéria, tenho a impressão de que
a Comissão vai acolher esse entendimento, que é o mais
legítimo a respeito do alcance da emenda.
Muito obrigado;

dado de segurança só pode ser impetrado contra pessoas
que exerçam funções delegadas do Poder P6b1ico, isso já
estA no item "a", de pessoas naturais ou jurfdicas. Portanto não hâ necessidade do item "'b". Acontece que V.
Ex•, criando este termo "diretor~técnico", está criando
um preciosismo que, na prAtica, só dará confusão para
quem vai se socorrer da medida judicial, porque o cidadi\o dirâ que seu cargo não ~ esse, póis ele é diretorsupcrintendente, ou ~ diretor-proprietário, e não diretortécnico. Porque alei, nos termos que V. Ex• pretende, vai
dizer que só pode ser contra o diretor-tecnico c n!o existindo esse dirctor-têcnico não existe o mandado de segurança. Então, acho que o projeto de lei da Câmara 6: mui. to mais garantidor da medida judicial, é muito mais ge-

ral ...

O Sr. ltaJBr Fruco- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Pela or-.
dem, concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Fran-

cO.

O SR. MARCONDES GADELHA- Sr, Senador, eu
não criei a cxpresaão "dirctor-técnico". Ela existe c estâ
conceituado que dirctor-técnico de estabelecimento de
ensino público ou privado, de qualquer grau, é agente do
Estado ao mesmo nível. Este é o conceito dominante junto às autoridades da Educação.
O Sr. Hélio GHirol- Então não precisaria o item
..b" porque ele jâ exerce fun_ção delegada c jã estâ incluído no item ••a". Estou com o Senador Nelson Carneiro.
Na verdade, a rcdação do projeto parece muito mais clara c muito mais asseguradora de qualquer direito violado.
O SR. MARCONDES GADELHA -Nobre Senador, sobre isso a Comissão hã de se pronunciar e de aco~
lher qualquer emenda que seu colega apresente conforme
o Regimento permite.
O Sr. HIIIMerto I.aau- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA muita honra.

O ~R. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Continua:

cm discussão a matúia.

Pois não, com

O Sr. Hullterto IAicella- A mim me parece, nobre
Senador, que os Senadores Nelson Carneiro c Hélio
Gueiros estão cobertos de razão. Os argumentos -expen~
di dos por ambos são irrespondfveis. Refiro-me, em. especial, a essa questão levantada pelo Senador Hélio Gueiros. Se V. Ex• ler atentamente o projeto, vai ver Que, a
proceder à justificativa da emenda que V. Ex• leu, não
haveria necessidade da letra ub". porque na letra '"a" se

lc:
..Os administradores ou representantes das entidades autárquicas ou das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do Poder Público."

O SR. ITAM.'Ill IIRANCO (PMDB- MG. Pela ordem.) - Creio eu qac é uma emenda de Plenário. Consultaria a V. Ex• c sendo essa emenda apresentada em
Plenário, o projeto deverã voltar à Comissão. Razão
pela qual, já não atendido o apelo do nobre L1der, Senador Humberto Lucena, deixo, neste momento, de encaminhar, para defender o projeto na sua forma original,
para esperar a deliberação da Comissão .

O Slt. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Continua
em discussão.
() &. Hellidlo NIUlel- Sr. Presidente, peço a palavra,
pattl discutir.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Para discutir, tem a palavra o nobre Senador Helvfdio Nunes.
O SR. HELviDIO NUNES (PDS - PI. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores:
.
Umã das excelências da tríplice divisão do Poder é:,
exatamcntc, aquela que leva um poder, que não pratica,
costumeiramente, determinado tipo de ação, a praticá-lo
de maneira excet~cional.
As..;;im é: que, muha V13,t, o Judlciãrio legisla. As sómulo.s, hdje, do· Q\lpremo 1'ribunaf Federal não são, nada
:mais nada menos, do que uma maneira de legislar. Aquelas súmulas são invocadas constantemente, c imediatamente atendidas, pois quem através delas, o Supremo
Tribunal Federal fixa uma orientação, determina um caminho.
N3. diScussão da matéria, o eminente Senador Haio
Gueiros salicQ.tou dois aspectos muito importantes: o
primeiro lugar, é o de que os tribunais hoje aceitam,
tranngüilamcnte, os mandados de segurança que lhes
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São- eridereçados; em sesundo lugar, que já não existe
mais o conflito de jurisdição entre a. Justiça especializada
e a Justiça comum.
Se os tribunais recebem os mandados de segurança im~
petrados contra os administradores das escolas particu~
lares, e se a Justiça jâ flxou uma orientação, perguntou
e1:.1: para que este projeto? Para homenagear a memória
do grande homem público, do grande jurista, um dds
maiores desta Casa, que foi Djalma Marinho? Absolutamente! Não se cultua a memória de ningum com a inutilidade. Ao contrário, a maneira de homenageá-lo, fa.ce
a tradição, face a orientação seguida pela Justiça-do Pais,
é cxatamentc esta: a de determinar o arquivamento Uesta
matéria.
O Sr. HUiberto 1 . - - L'mnite-V. Ex'?

O SR. HELVlDIO NUNES L!der.

Pois não, -eminente

O Sr. H.-.rto 1 . - - lljlta YfiiÚI De V. Ex•,
bobre Senador, entendo que realmente o projeto tem um
a.Jcancc bem determinado que é, como disse o nobre Se..
nador Nelson Carneiro, de con1olidar em lei a jurisprudência que no momento estâ em vigor, mas que pode ser
mudada. Sabe V. Ex• que os tribunais podem mudar de
orientação de uma hora para outra. Então a orientação,
que até agora tem sido seguici;~. pela Justiça, ficarâ consagrada definitivamente no texto da lei.

O SR. HEI.viDIO NUNES - Sabe V. Ex•, melhor
do que eu, que a orientação muda quando há conflitos.
No caso, os tribunais hojc,jâ obedecem tranqUilamente
a essa orientação.

O Sr. Hadterto Laceaa- Não! Sabe V. Ex•. inclusive, que a jurisprudência não obriga como obriga a lei.
Pode haver um juiz que entenda de não aceitar um man~
dado de segurança dessa natureza; ao passo que se a lei
existir, então, ela torna obrigatório o recebimento.
O SR. HELviDIO NUNES.- Agradeço a participação de V. Ex•, e lembro à Casa que, talvez, um dos
grandes males deste Pais seja o excesso de leis. Jâ não temos como conhecer as leis, tantas e contraditórias são as
leis deste Pais. Então, por que formular mais uma sobre
matéria que a Justiça. tranqüilamente, jâ decide e j{t fi~
xou uma orientação?
:1;: o meu ponto de vista, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que manif\sto neste Plenário e que é a reiteração daquela orientação que tenho defendido, especialmente na
Comissão de Constituição e Justiça, toda vez que lá chega uma matéria idêntica à de que lie cuida na tarde de hoje.
-

O Sr. Nellola Caneiro- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HELv'IDIO NUNES- Ouço o nobre Senador
Nelson Carneiro.
O Sr. Nel1011 Caraelro --V. Ex• sabe que a jurisprudência é falha; o que hoje é num sentido, amanhã pode
ser cm outro. A lei vem, exatamcnte, fixar o sentido exato. Dai por que se pode aprovar um projeto de lei que
hoje coincida com a orientação dos tribunais, e amanhã
presumirá a orientação dos tribunais se os tribunais mudarem essa sua opiniãp, Somente por i:sso. E também
acredito que a homenagem, ao nosso saudoso amigo e
colega Djalma Marinho foi referida. aqui, para mostrar
que o texW é de autoria Oe um jurista de_alto quilate, que
tcv'~ a preocupação de dar uma redação correta, estudando as leis com o cuidado e a percuciência que o caracterizava. Acredito que também era o momento em que nós
devíamos, em todas as oportunidades, recordar os homens públicos que passaram pelo Congresso e nele deixaram seu traço .

O SR. HELV1D!O NUNES - O eminente Lider
Humberto Lucena, assim como V. Ex.•, Senador Nelson
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Carneiro, ambos têm razão, em -princíPio. Erri principio
a jurisprudência pode ser mudada, pode ser alterada.
mas V. Ex• emérito- advogado, velho freqUentador_ das
varas de Justiça, V. Ex• sabe que, em casos como o de
que estamos tratando, a Justiça não muda, a orientação

não varia; e qUe, como bem inforínou a esta Casa·a Se~~
nadar Hélio dueiros, de longa data, a Justiça já traçou a
orientação, no sentido de receber, de conhecei- ejui8ãi- os
mandados de segurança qtre lhes são endereçados; e também jâ fixou orientação, no sentido de qUe cabe à JuStiçacomum-e não à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de tais casos. E, nesses casos, não há como se esperar que aJustiça niude. .Sabe V. Ex• melhor do que eu.
O Sr. José Lins -
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Permite_ V_Ex~ um aparte?

O SR. HELVIDIO NUNES- Ouço V. Ex•
O Sr. José Lins- Nobre Senador Helvídio Nunes, o
que realmente me causa _espécie e urri-õutro aspectO do
projeto de lei, porqUe na letra "a''-do irt: i9, lê-se:

De maneira que, Sr. Presidenté,- segundo o mW. enlerldimento, o projeto hoje é inteiramente inútil e, por conseguinte, não deve ter prosseguimento nesta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! )
Q Sr. Nelson Carneiro- V. Ex~ é contra a emenda, é
pela rejeição, ou não é_ nem pelo projeto?
O SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Continua
em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores deªejar mais fazer uso
da palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria Irã à Comissão de
Constituição" e Justiça, para se manifestar sobre a emenda de plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada a
matéria da pauta.
Passa--se à votação do Requerimento ns> 40; lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n"'
20(84.'
' -- Em votação o requerimento.

"§ )9 Condideram-se autoridade, para os efeitos desta lei, somente no que entende com suas
funções:
a) os administrã.óores ou representantes das entidades autárquiCas--e das pessoas, n.3.iurais ou furf-- ~
dicas, cOm funções delegaâas do poder público;"

Agora, a letra "b" inclui não delegados de poder
público, nem autarquias, mas os administradores ou representantes de entidades de ensino particular de qualquer grau.
E eu me pergunto por que essa Particularização? Não
seriam aqUeles que ofereCem serviço de saÓde, tão res~
pensáveis quanto aqueleS que oferecem -também o ensino'? Daí por-qu-e acho que;-de qualquer modo, valeria a
pena que essa projeto voltasse à Comissão, para queTOs--se analisado com mais Profundidade, senão quanto ao
aspecto jurídico da necessidade da letra "b", ou da sua
modificação, atê quanto à sua abrangência, porque
causa espécie, realrriente,
piirtíCidai-ização quantOTs
entidades de ensino.

essa

me

O SR. HELVfDIO NUNES -Nobre Senador Josê
Lins, V. EX~ não é apenaS-um engenheiro, é um Competente engenheiro, e eu tenho muito medo de discutir Direito com um engenheiro, porque V. -Ex• é um hOmem
das coisas exatas.
O Sr. José Uns - É uma ousadia da minha parte,
nobre Senador, eu apenas ...

O SR. HELVIDIO NUNES- Absolutamente. Oreceio é meu, não é de V. Ex•, a Matemática é uma ciência
exata e o Direito é: uma ciêncíã que depende de muitos
ingredientes.
Mas, na verdade, não estou discutindo-detalhes, estOu
vendo de uma maneira global o problema.
O Sr. José Lins- Se V. Ex• me Permite, apenas aproveitC:í a oportunidade para levantar um outro aspecto,
mas entendo que V. Ex~ analisa de um ponto de vista
m~ito mais abrangente.

O SR. HELVIDIO NUNES- Exato. Estou vendo o
conjunto do projeto tal qual ele foi apresentado aqui e,
sobretudo tendo em vista as infor-mações, -qui fie são ai~
tamente preciosas, prestadas não apenas a -mim, mas a
todo o Senado, pelo e_~i_ne~t_e_ Sena~?-~ Héli<?__~~~~~~·~
E_exatamente porque os tribunais jã adotaram,jã -fiXaram uma orientação, embora reconhecendo, o que todos
reconhecem, que as decisões do tribunal podem ser modificadas, que a jurisprudênCia pode va-fíãr -no-Caso em
espécie ou em casos semelhantes a esse e suscita dúvidas,
porque é matéria que não suporta, (:jue não oferece margens a discussões.

O Sr. Alexandre Costa - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a PilaVra ao nobre Senador Alexandre -Costa, pela ordem.

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS- MA. Pela ordem.) - Sr: _Presidente:
Pela importância dos subscritos do presente requerimento, que são os eminentes Líderes do Goyerno e da
Oposição, deVe se tratar da matêi-ia da mais alta importância.
Basta dizer que, chegando ao pôr do sol às mãos do
Presidente da Comissão de Finanças, no final desta sessão, tomam conhecimento da matéria os Srs. Senad_ores,
já com__pedido de urg_ênci_a e,_ em seguida, será pos~a em
votação.
- - - Ora, Sr. Presidente, a pauta dos trabalhos da sessão
extraordinária contém projetas da mais alta relevância,
inclusive do próprio Presidente da Comissão de -Finanças_, qUe se arrastam, não sei se há um mês ou dois, e
sequer pedido de urgência foi requerido, atê-hoje não foi
votada.
Não desejo absolutamente entrar _no mérito, porque
não estou me opondo ao projeto. Quero -dizer apenas
que é de se estranhar colocar pedido de urgência num requerim-enlo de projeto oriundo da Câmara que, Por não
o ter lido, n~o sei do que se trata. 9uando pedi a palayra,
veio-me às mãos o pedido de urgência de um projeto que
-SÓ pode ser de grande importância, e, sendo de grande
importância não pode ser votadO-Com
açodamento
que pretendem, sem que os Srs. SenadOres tomem conhecimento e o estudem para discuti-lo.
Sr. Presidente, estão me dizendo que ê sobre vantagens
para- funcionários públicos ou bibliotecários. Bib!iotecário ê funCioOáfío público. Selido para essa catego-ria,
pergunto que prejuízo terão os bibliotecários se esse projeto for, discutido e votado, t)ormalmente, nesta Casa,
com o_ Ct)_n~ecimento de todos os seus membros? Não
creio_ que h~ a prejuízo. Prejuízo hã paia outrqs projetas
que se en_contram preteridos na Ordem do Dia, que não
são votaçios n_em com urg~ncia e nem s~m urgência.
Sr. Pre;idente,_não concordo absolutamente com a urgência .requerida para-O-projet-o. Não-_ -Sei--o-que se-p-ret-e-n-de: ru:::ho mesmo que é um desrespeitO à Casa, aos companheiros. Como i! que se vota; como é que se pede urgência para o que não se sabe, para o que não se conhece. Sr. Presidente, absolutamente não concordo com a
urgênci_a. E ~spero que as sensatas Lideranças da Oposição_ do Governo retirem essa urgência e deixem que o
projeto seja apreciado e votado normalmente, para que

este

todos tenh~-mos cOnhecimento do que vamos votar. Não
quero, ao sair do plenárío, ser perguntado que urgência
votei, e não saber responder.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra, como Lídef: ao nobre Senador Marcondes
Gad_elh:J..
O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB.
Como-Líder, para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo esclarecer à Casa e ao eminente Senador Ali-xandre Costa, cuja experiência, cujo valOr, cujo labor
nesta Casa eu respeito e proclamo a todo instante, e tranquilizar S. Ex' e esta Casa de que_ não se está vofando
essa urgência em vão, porque_as Lideranças do Governo
e da Oposição quando se consociaram para requerer essa
urgência, tinham em c:onta precisamente dois aspectosque S. Ex' ressaltou, matéria de alta relevância e mãtéria
que se encontra, lamentavelmente sobrestada há muito
tempo, desde quando teve início ã sua tramitação. A matéria é relevante porque trata dos anseios de uma das categorias mais sofridas, submetidas à rotina de uma
biblioteca, num trabalho que nós diríamos quase que
braçal, dia a dia, para o abastecimento, para o fornecimento de s_ubsídios à tarefa intelectual de quant'as agências goverriarilentais ou privadas que existam por este
País afora, inclusive o Congresso NacionaL
Mas, Sr. Presidente, a par de se tratar de uma categoria importante e sofrida, essa matéria vem de uma exposição de motivos de 22 de outubro de 1982. oe modo que
jã há um tempo muito longo de expectativa da categoria,
uma .ex-pectativa que pode se transformar numa profundã decepção e com nossa ãção, com o nosso papel, ou
até mesmo na descrença de que as melhorias solicítadas
venham um dia a ser concretizadas.
É por iSso, Sr. Presidente, que essa urgência se justifica, sem prejuízo evidentemente de outras urgências q-ue o
nobre Senador Alexandre Costa ou esta Casa julguem
importantes no momento adequado. Creio que a nobre
-Liderança da Oposição estã aberta, como a Liderança do
PDS, do Governo, também estão acessíveis a quaisquer
propostas, a quaisquer solicitações de urgência, conforme a relevância que cada Senador, que cada parlamentar
atribua a determinada matéria - ni'lo se furtarão a examinar a questão-. Agora, com relação a esta, Sr. Presidente, não há nenhuma dúvtda quanto a 1mportânc1a e
quanto a oportunidade da solicitação. t uma justiça que
se faZ; "é"Uffia tentatiVa" de impedir qUe toâa- uma cãtegOria cala na descrença,-e-in rel.àÇão à tarefa legislativa ou
aos desígnios da sua função, do seu mister, do seu ofício.
(Muito bem!)

a

O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação,
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador
Humberto Lucena, como signatário do requerimento.
- 6 SR. HUMBERTO LUCENA PRONUNCIA
·DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÁO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)_:- Continua
em_ votação o_ requerimento.
O Sr. Itamar Franco- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O-SR. PRES[DENTE (Lomanto JúniOr)".:..... Ccinc"edo
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, pela ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pela orSr. Presidente, creio

dem. Sem revisão do orador.) -

0566

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 6

que devo uma explicação ao nobre Senador Alexandre
Costa.
Este projeto chegou às minhas mãos, como Presidente
da Comissão de Finanças, praticamente às 16 horas, já
com o pedido de urgência urgentíssima e o nõbre Líder,
Senador Humberto Lucena explicou as razões pelas
quais o PMDB atendeu a essa urgência urgentíssima.
Ponderei, fn-clusive, Sr. Presidente, que a Comis-são de
Finanças havia se reunido esta manhã, quando poderia·
mos ter aprovado este projeto Qa sua tramitaÇão normal,
mas não foi POsSíVel por esta ou aquela razão.
Mas, Senador Alexandre Costa, a verdade é que mesmo que eu, como Presidente da Comissão de Finançasisso é importante e V. Ex• há de se recordar- me negasse a indicar o relator, caberia a V. Ex•, Sr. Presidente, fazer essa indicação. O Regimento é bastante claro: quando hã uma urgência urgentíssima, se eu,- preSidente de
uma comissão, me nego a indicar o relator, caberia a V.
Ex• a indicação do Relator para o p!enãrio. Então, coube a- mim fazer a indicação, através do nobre Senador
Hélio Gueiros.
Realmente, o nobre Líder do PMDB tem razão: nós
trazemos a nossa justiça aqüi, nobre Senador Humberto
Lucena, mas é íiriportànie que se chame a atenção particularmente da Bancada do PM DB; quando hâ um interesse do Governo, estamos sempre concordando, estamos sempre ajustando o·s noss·os interesses- aos governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Peço a V.
Ex• que formule a sua questão de ordem.

O SR. ITAMAR FRANCO .....:. Esto_u
votação, Ex•.

enc.~_m_inhªmio

a

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Para encaniinhar a votação, V. Ex• não_ poderia falar, porque jã
falou um orador do PMDB; V. Ex' não teríã" inais acesso
à tribuna.

O SR. ITAMAR FRANCO- Falou, ao que me consta, só o Uder do PMDB.
O. SR. PRESIDENTE (lomanto Júnior)- Mas V. E•
não esclareceu. Ao pedir a palavra, V. Ex• o fez pela or-

dem, e não para discutir a matéria. V. Ex' pede para discutir a matéria?
O SR. ITAMAR FRANCO - Apenas não esclareci a
V. Ex•, porque sei" q-ue V. Ex• é um homem atento, que
conhece o Regimento. EVidentemente, estou usando a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Mas V.
Ex• declarou que pedia a palavra pela ordem. Concedo,
agora, a palavra a V, Ex•, para discutir.
O SR. ITAMAR FRANCO - Agradeço a V. Ex• e
vou encerrar, Sr. Presidente. Mas a verdade é esta: veja o
caso do nosso requerimento que estã se arrastando desde
novembro do ano passado, porque a Liderança do Governo não conc..ord.a..A Liderança do PMDB já tentou
que se promovesse, inclusive, um acordo através de um
regime de urgência, ou pela votação da Liderança do
Governo._
Quando hâ um interesse, costumo dizer que os projetas trafegam na velocidade da luz, mas quando não há
interesse, eles ficam adormecidos nas gavetas, particularK
mente nas de alguns governi.stas.
Portanto, Senador Alexandre Costa, é a explicação
que me cabia dar a V. Ex' mesmo que eu não quisesse indicar o Relator, o Regimento permitiria que S. Ex•, o Sr.
Presidente da Casa, o fizesse. E et.i;evidentemeilte.-aien~
di à urgência, porque o nobre Líder do meu Partido assinou.

O Sr. Alexandre Costa- Sr. Presidente, peço a palavra para uma explicação pessoal, justamente para não
balburdiar e nem evitar a tramitação do projeto.
O .SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior).- Para uma
expÜcação pessoal, tem a palavra o nobre Senador Alexandre Costa.

O SR. ALEXANDRE COSTA (PDS - MA: Para
uma explicação pessoal.) - Iria pedir verificação do
projeto justamente por dele não ter conhecimento. A minha _intervenção serviu para muito, serviu para que os
dois ilustres Líderes paraibanos usassem da palavra e,
com o brilhantisnio que lhes é peculiar, demonstrassem
aos Senadores aqui presentes o que significa e do que trata o projeto.
Agora, conhecedor da matéria, nada tenho a opor ã
sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Em votação_ o requ.erimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram-Permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussào, em turilo úriico, do Projeto de.Lei da
Câmara n9 20, de 1984 (n9 2.594/83, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República. Que altera a estrutura da Categoria FunciOnal de Bibliotecãrio, do Grupo-Outras Atividades
de Nível Superior, e dá outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Públi- Cô Civil e de Finanças).
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Jorge Kalume, para proferir o parecer da Comi.ssão de Servlço
Público Civil.
O SR. JORGEKALUME (PDS- AC.Para pmferir
parecer.) -Sr_. Presidente, Srs. Senadores:
De ii'Jiciativa do Senhor Presidente da República, nos
termos do art. 51, da Constitui~o, vem a exame desta
COJ11ÍSsão projeto de lei, alterando a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, do Grupo Outras Atividades de Nível Superior, e dando outras providências.
A proposição se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Diretor-Geral do DASP, quando do seu
envio à Câmara dos Deputados, para início de tramitação, esclarecendo que ..a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecário, como se encontra atualmente,
convém ser corrigida consoante as providências gerais de
revisão-Salaríai, ã.dotadas pelo Governo".
Conforme consta do anteprojeto de lei apresentado,
foi elevada a referéncia da classe inicial, permitindo-se
que os atuais servidores posicionados nas referências
NS-1 a NS-4, possam ficar automatiCamente localizados
na refer.ência NS-5, inicial da Classe A.
Consta, ainda, do anteprojeto que a referída categoria
passarã a ser constituída de quatro classes, mediante a
inclusão da Classe C e o acréScimo-de quatro referênciaS
na estrutura, possibilitando, assim, aos respeciívos ocupantes atingi{ a referêilciã: NS-25.
Cumpre ·ressaltar que as referências acrescidas serão
alcançadas mediante progressão funcional, com a observância das normas legais e regulamentares, as quais exigem, inclusive, a cõmprovaçào da existência de recursos
orçamentários suficientes e a liberação dos recursos pela
Secretaria de Planejamento da Presidência da RepúbliCa.
Assim, o projeto estabelece que os servidores atualmente posicionados nas referêncais Ns-1 a NS-4 da Categoria Funcional de Bibliotecário ficam automiiticamente localizados na referência NS-5, inicial da classe A.

Abril de 1984

Os servidores alcançados pela proposição serão posicionados nas novas_ classes da categoria funcional, mantidas as atuais refei'ências de vencimento ou salário.
A nova estrutura das classes da Categoria Funcional
de Bibliotecário não prejudicará a tramitação e a solução
de pedidos de transferências e movimentação de servidores, apresentados até a data da vigência da lei, em que se
transformara o projeto.
. Considerando que as despesas com a sua execução
correrão à conta das dotações próprias do Orçamento da
União e das Autarquias Federais; e que seus efeitos não
retroagirão; somos, no âmbitó desta Comissão, pCla
aprovação do projeto sob exame.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Coilcedo
a palavra ao nobre Deputado Hélio Guelras, para proferir o Parecer da Ccimisssào de FinanÇas. ·-·

O SR. HtLIO GUEIROS (PMDB- PA. Para proferir parecer.)- Sr. Presirlente, Srs. Senadores:
Vem a esta Comissão o projeto sob e:s.:ame, de iniciativa ·dO Poder Ex_ecutivo, que "altera a estrutura da Categoria Funcional de Bibliotecãrio, do Grupo-Outras Atividades de Nível Superior, é da outras providências".
A matéria tem por escopo a reestruturação dos cargos
pertinentes ao Grupo-Outras Ativídades de Nível Superior, no que se·refere à Categoria Funcional de Bibliotecário do Serviço Púplico Federal.
Referida reestruturação está inserida no contexto da
política de modernização da Administração Pública, devendo seu mêrito ser apreciado pela douta Comissão de
Serviço Público Civil.
No âmbito da competência regimental desta Comissão, cumpre o exame das conseqüências financeiras da
proposição.
O art. 59 do projeto indica as fanfes de custeio orçame:ntário, atendendo d~starte as normas de finanças atiK
nentes à_ matéria.
Isto posto, concluímos n_osso parecer opinando pela
aprovação do projeto, no que concerne aos aspectos espedficos que cabe a esta Comissão de Finanças apreciar.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júníor) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria passa-se à discus·
são do projeto, em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerro a
discussão.
Em _votação.
Os Srs. S.enadores que o aprovam queirarri permanecer
sentados.
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
Ê o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE LEI DA CÁMARA Nt 20, DE 1984
(N• 2-594/83, ""
de origem) ·
- De iniciativa do Senhor Presidente da República

c.,.

Altera a estrutura da Categoria Funcional de
Bibliotecário, do GrupO-Outras Atividades de Nível
Supeiior, e·dá outras providências.
.
O CongreSso Nacional decreta:
Art. )9 A Categoria Funcional de Bibliotecário, códigQ NS-932 ou LT-NS·932. do Grupo-Outfas Atividades de Nível Superior, a que se refere a Lei n9 5.64-5, de
10 de. dezembro de 1970, fica alterada na forma constante do anexo desta lei.
Parágrafo único. O preenchimento dos cargos ou
empregos da classe especial e das intermediárias da Categoria Funcional de Bibfiotecário far-se-á mediante progreSsão tuílcional ou outras formas regulares de provimentos.
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Art. 29 Os servidores atualmente posiciOnados nas
referênCias· NS-1 a NS-4 du Categoria Funcional de
Biblíotecáiio ficam aütomaticamente localizados na referência NS-5_, inicial da classe A.
Art. 31' Os servidores alcançados pelo disposto nesta
lei serão posicionadoS nas novas classes dã categoria funcional, mantidas as atuãis referências de vencimentO ou
salário, ressalvado o disposto no art. 21' desta lei.
Art. 4\' A nova estrutura das classes da Categoria
Funcional de Bibliotecário não prejudicará a tramitação

(Art.

GRUPO

1~>

da Lei nl'

::_-Art. 5<:> A despesa com a execução desta lei correrá à
conta das dotações próprias do Orçimento da Uníilo e
das autarquias federais.
Art. 6<? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, inclusive quanto a seus efeitos financeiros.
A-rt. 7'i RevOgam-se as disposições eni contrário.

ANEXO
de
, de

"CATEGORIA FUNCIONAL

Outras Ati v-idades de
r.rível Superior
(NS.900 ou LT-NS-900)

e a solução de pedidos_ de transferência e movimentação
de servidores, apresentados atê a data da vi_gência desta
lei.
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cambial da ordem de 2,3 bilhões de dólares, -quando no
ano anterior haviam sido 3 bilhões.
Em 1983, quando mais agudas eram as necessidades
O SR. ÀLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
de divisas, foi preciso fazer um enorme esforço para exseguinte discurso.) - Sr. Presidente e SrS. Senã.doi-es:pqrtar um volume muito maior, a tini de auferir apenas
Tornam-se, a cada dia, mais insuportáveis as-indeCl~
lO a 11% de valor a mais do que em !982: Objetivamente,
sões, contradições, reviravoltas e, volto a dizer, a incomaumentamos em 13,1% a quantidade exportada de farelo
petência cOm que sãõ coriifui:id.ls as iúJsS8:5" políticas i:CO- _-- para ganhar, em valor, l0,4% a mais; 160,8% a mais de
nôm"icas.Já ninguém sahe·se p~ra onde vai riõssO..Pá"ís; grãos para obter J55% a mais em dólares; a-142% a mais
se e quando cessará de agravar-se a situação económica,
de óleo para 125% mais de divisas. E isto nutri. aiio em
se e _quando serão minõiados os sofrimentos do povo
que os preços internàcionais subiram cinco vezes: Como
brasileiro, a angústia do trabalhador desempregado e a
expl!car _isto?
fome do assalariado, cuja renda é cada vez mais arrochaNão é possível desconhecer que, apesar destes revezes,
da.
as vendas de soja, em todas as suas modalidades, contriNinguém; em sã consCiência, ignora que o fundamenbu_em com 13% das receitas cambiais do País e -com algo
tal é alimentar, é gerar empregos, é auferir divisas, é premais dos impqstos sobre exportação. E, mais, que a arrevenir as sequelas da recessão por" -meio de serviços públicadação da cota de contribuição do soja exportado é um
cos a nível local. E todos_sabem que uma parcela fundados principais componentes da receita de confisCoS C:iue
mental do esforço para se consegUir "estaS metãs eStá nó
soinoú 2,9% da receita total da União.
fomento agrícola, em estímulos reais ao produtor agro!'Jào é- possível ignorar que a cultura do soja, apesar de
pecuário, no filcilitar as at1Vidaôe5 _que produzem ali:
altamente meêãnizada na maior parte do País, gera mimentos, que dão emprego, que implicam em compras de
lhõéS de Cmpregos diretos e indiretos; -qUe geram bilhões
produtos industriais, qUe ativam o comércio local e rede cruzeiros em salários e em consumo, q-ue giram bigional e que carreiam recursos fiscais para os estados e
lhões de cruzeiros em impostos locais e estaduais. É premunicípios onde são prestados _os serviços mais essenciso )embrar que, exatamente pelo seu avanço técnico,
ciaís às fami!ias e aos mais carentCs.
implfca em volumes enormes de compras que ativam a
Pois este setor de tão fUndaniental importância, que
_ indústria de implementas agrícolas, de máquinas, de fersofreu, no ano passado, enormes prejufzos com as intem~
tilizantes e defensivos; e em movimentos de transportes e
péries climáticas, que amarga a Violenta retirada dos
comércio que af~tam a economia de vastas regiões do
subsídios, comuns à agriCUltura em todo o mundo, apePaís.
sar de tudo, mantém algum !!lento. Subsiste com o vigor
No entanto, apesar do afinco com que se mantém o
e o denodo- e diriil iúê-ateiriú)sia - típícOs do homem
agricultor em sua faina diária, não foi possível resistir
do campos; que s.e sente a todo momento desprezado
aos desestimulas do clima e das poljticas governa~n
pelo governo, acusado de benefícios enormes que nunca
tais. Entre 1982 a 1983 a área plantada reduziu-se t:m
viu e, menos ainda, usufruiu. Porque outros setores da
mais de 400 mil hectares. E_entramos na_ saf_ra de
economia se apropriaram dO fruto de seu ·suOr:·de seus
1982/.1983 com apenas 2 milhões de hectares plantados
riscos, de sua enorme disposição de trabalho: os açamno Paraná, para contribuir com um quarto da produção
barcadores, os compradores das mu.ltinacionais, os bannacional. Os preços dos insumos ml.dtiplicaram-se acima
cos e, como não podiã- deixar de ser,- o próprio fisco.
da inflação; o custo- do dinheiro disparou, os subsídios
E esta situação é ainda mais sentida no Sul do Pafs e
foram retirados em ritmo inadequado, as medidas de
no ramo que se configura 110je como dos mais importanapoio faltaram.
tes da agricultura:_ a sojicultura.
-Não obstante, os preços internaci_onais subiram, com
Com as estatísticas oficiais- õã.s ·-mãOs, apregÔà:Se CjUe-a quebra da safra americana passada, em mais de 610%,
somos o segundo produtor mundial desta oleaginosa.
como mencionamos-antes. E é tanlbém verdade que não
Em 1982, produzimos nada menos de 14 milhões e setechegamos a aproveitá-los. Um estudo do lPARDES -centas mil toneladas, correspondentes a 16% de toda a
Fundação Edson Vieira, de nosso Estado, constatou que
produção mundial. E exportamos cerca de 9 milhões de
nosso País "aproveitou no primeiro semestre a elevação
toneladas. Mas ninguém alardeou que isto jâ era menos
gradativa dos preços internacionais., exportando grande
do que na safra de 1981, quando exportamos II milhões
volume do grupo soja". Porém, p·asmem os Senhores,
de toneladas. Isto representou, em 1982, uma receita
continua o estudo. "Quando se confirmou a queda da saO SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -Concedo
a palavra ao nobre Senador Àlvaro Dias.
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fra americana a partir de julho, os preços- dispararam,
mas o País já não dispunha de estoques. Ao contrário, Ô
Governo suspendeu a exportação, autorizando a realização de contratos somente da safra que começou a ser
colhida em fevereiro''.

E aí está um dos problemas que acabrunham os produtores: quando colocaram sua produção no mercado,
no ano passado, os pre_ços não haviam comt?çado a subir;
depois que estava em mãos dos intermediãríos, os preç·os
dispararam. E -cr.:irrieçou-se a pôr à venda, aos preços do
final do ano, que podiam se elevar um pouco mais. Ou
melhor, forãm vendidos papéis que representam o produto; e os intermediários compraram o produto com
base em preços aviltados.
Al~gou-se que isto Se Jazia para preservar uma estabilidade interna de preços; e, no entanto, o efeitO foi exatamente o contrário. Um dos itens de alimentação cujas
preços vêm subindo rilais é o do grupo soja, principalmen~e depois -de processado.
.EM OI.Jtrps problemas. Afora a redução da área plantada nestes últimos anos, a rentabilidade do cultivo caiu
,vertiginOsamente:_ era de 77,2% em 1979 e caiu para
13,-6% em 1982. No início da nova safra escassCaram as
sementes à época do. plantio e seus preços foram para o
alto. A quantidade de sacas necessárias para cobrir os
custos de combustíveis- elevados numa agricultura mecanizada - assim como para adquirir os fertilizantes e
defensivos, multiplicaram-se; os -preços dos insumos
principais - i~portados, em sua maioria, ou derivados
de petróleo- subiram mais do __que a média dos produtos industriais em geral. E o que é pior: escassearam,
com esta política drástica de contenção de importações.
Como entender, Senhores Senadores, que se pratiquem políticas tão contraditórias? O soja ê esSéilciãl, ho.;
je,-tarito Pllrã as:export"ações, como Para o abastecimento interno. No e-ntanto, retiram-se indiscriminadamente
os estímulos a sua produção para limitar o déficit público e para-conter os preços internos; e nada disso sucede.
Ao contrário, fazendo uma incompetente administração
de vendas externas, fizeram faltar o produto no mercado
interno e não: deixaram o produtor agrícola auferir as
vantagens dos preços em ascensão lá fora.
Sem uma definição clara da intenção fiscal, baixam a
- ã!íquota do confisco, mas estão constantemente
ameaçando elevá-la e colocar novos controles. t o que
afirmava o então Ministro Amaury Stábile, num dia,
afirmando que não era momento de desestimular uma
safi-a que prometia ser das melhores dos últimos tempos;
e o contradizia o Ministro Delflm Netto, no outro, afir·
mando que "a partir de certo momento, é preciso ex.etcer
algum controle". Afinal para onde quer ir o Governo?
Para onde quer ele conduzir o agricultor e o consumi·
dor?
No Paraná, alcançou-se, na safra passada, um rendimento de cerca de 2.100 Kg por hectare. enquanto a média nacional ficava em torno de 1.950 kg por hectare.
Para a safra 1983/84, com as perspectivas de alta de
preços, a área plantada foi cautelosamente aumentada
para dois milhões, cento e cinqílenta mil hectares, ou 5%
a mais do que no ano anterior. Poderia ter sido muito
mais! Contudo, quem pode arriscar mais do que isso, sabendo que os insumos encarecem tanto e tão rapidamente? Sem saber até onde se manterá o apoio governamental, ou pelo menos, até onde o Goyerno deixará de atrapalhar?
H_averia alternativas,_ para substituir parte dos insumos caros industrializados, como está-se fazendo em al~
gumas regiões; mas isto depende de apoio à produção de
ouiroS iênei-Os. E isto não há. Poder~se-ia produzir mais,
_ dirigindo o acréscimo para atender às agudas necessida~
des do abastecimento público e da demanda de rações;
mas isto dependeria de salários melhores para os consumidores e de estimulo aos produtores de outros ramos
como os da avicultura, da pecuária de corte e de leite,
que não estão sendo dados. Em suma, hã mais dúvidas e
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incertezas do que garantias, estímulos e-coerêncía poHtica e administrativã.
Em face disto só há o caminho próprio das democracias autênticaS~ Um caminho que é freqUente e absolutamente normal num paí~ de agricultura extremamente
forte como nos Estados Unid_os. O caminho da pressão
política, da mobilização dos setores_interessados, principalmente dos agricultores, para contraporem-se aos ditames arbitrários dos grupos tecnocráticos.
Um primeiro passo foi dado ao final do ano passado:
várias asSociações de produtores foram mobilizadas no
Paraná e nos demais Estados produtoresL Em telex enviado pelo Núcleo de Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná, manifestava-se uma reivindicação unâníine -da Fe..
deração da Agricultura do Estado do Paraná, de vinte e
quatro sindicatos rurais da região, de sete cooperativas
das mais representativas do Estado e, ainda, dos suino~
cultores, da Associação Comercial e Industrial de Cascavel e da Sociedade Rural, com o seguinte teOr:
"a) imediata extinção do imposto de exportação sobre o soja, cuja vigência preVista até 31 de
março de 1984 acarretará irrecuperáveis prejuízOS à
agricultura e à econoniia naciorial, com sério -desestimulo à classe produtora;
b) a formalização, por parte do Governo,-de
uma vez por todas, através de lei, da disposição,
tantas vezes anunciada e tantas vezes desmentida na
prática, da permissão de livre comercialização dos
produtos agrícolas, e ainda a eliminação de todo e
qualquer confisco, -contigenciamento ou imposto de
exportação."
Como_ se pode depreender de suas expressões, já não
havia mais tolerância para com medidas discrim"iriãrórí<is
e tergiversantes para com o produtor. Já não havia paciência para suportar idas e vindas de resoluções contra~
ditórias do Conselho Monetário Nacional. Jà não havia
como suportar a pressão fiscil, que se concentra sobre o
produtor como elo mais frágil do sistema de produçãocomercialização.
Entretanto, não obstante as advertências e reivindicações, tomaram-se novas medidas restritivas, proibindo
a exportação do soje e prometendo a sua quotização
após niarço. AlegS.damente, para evitar que os exportadores, no afã de realizar seus negócios, viessem a perder
melhores oportunidades de variações de preç-os; maS,
também, para tentar corrigir Os erros do ano passado,
obtendo melhores receitas cambiais parã alcançar o superávit estabelecido como meta para 19"84 na Balança
Comercial.
Contudo, novamente se manifesta a- inabilídildi--de
nossas políticas econômicas. Quando foram sustadas as
vendas externas, já haviam sido registradas operações
com nada menos de 1,7 milhões de toneladas de farelo,
500mil toneladas de grãos e 320 mil de óleo. E quando se
retomaram as exportações, hã poucos dias, o mercado se
mostrou pouco estimulado c_om as quotas divulgadas e
as perspectivas de preços.
Em realidade, S.enhor Presidente, S"enhores Senadores,
os volumes autorizados de vendas externas representam
cerca de apenas 40% das realizadas em igual período do
ano passado. E, com as manipulações internacionais
promovidas pelas "tradings" internacionais e com a expectativa de uma notável_ampliação da safra ameriéãna
do meio do ano, as cotações do mercado futurojã mostram evidente tendência para a baixa._ Os contratos firmados para o segundo semestre já estão fechando em cotações muito inferiores às do infcio do ano. E isto repre..
sentará, outra vez, maiores volumes exportados para irrisóriOs aumentos de valor de venda.
Mas as_dificuldades não param aí. Com-o se viu no ano
passado, aS oscilações no mercado externo e o caos nas
políticas de exportação levam a se alterar tanto os preços
internos, como a disponibilidade de matérias-primas
par'!_. a industrialização do soja; e afetam prejudicialmen-
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te a oferta doméstica de óleo, rações e derívados,-contribuindo para a alta do custo de vida. E os produtores acabam levando prejuízos enormes, com a perda de seus
produtos e de sua rentabilidade para as empresas c_omercializadoras; estas, aproveitando a instabilidade do merc-ado e a escãssa capacidade financeira do produtor, acabam Se apropriando da maior parCe!ã daS nlaigens de lucro das vendas deste produto.
Apenas para dar um exemplo do que pode ocorrer,
lembramos que, incertos quanto ao fluxo de exportação
real, aos preços e às variações de estoques, os processadores tendem a reduzir suas compras. Com isto provo--cam escassez de derivados no mercado interno e altas especulativas de preços por atacado e ao consumidor. Ao
mesmo tempo, forçando a permanência de estoques em
mãos dos_ produtores e cooperativas, agravam s.ua situação financeira, jogando sobre eles os ônus de custo da
estocagem, m_antc;ndo congestionada a sua capacidade
de armazenagem e reduzida a sua competitividade no
mercado. Ou seja, todos levam prejuízo.
E o pior, Senhores Senadores, é que, em nome da contenção dos gastos públicos e do controle da famigerada
"base monetária", estão sendo proteladas as liberações
de recursos para financiar- a comeT-CialiZação dos estoques em mãos dos produtores.
Até agora não saíram os EGFs prometidos para este.
fim. E, segundo afirinou Õ novo Ministfo da Agricultura, isto se _deveu ao carnaval e às mudanças ocorridas em
seu Ministério. Segundo esperava Sua Excelência, há semanas o Comitê óe Acompanhamento da Execução dos
Orçamentos Públicos (COMO R) estaria estudando o assunto (o que pode significar que ainda não ocorra uma
decisãO objetiva), _tornando possível liberar recurso·s à
rede bancária até a semana seguinte.
Até agora, no entanto, apenas os prejUízos estão- assegurados. Naquele momento seriam absolutamente imprescindíveis pelo menos uns 350 bilhões. Em mais duas
ou três semanas, as carênCias aumentariam, no mínimo,
em um quarto a mais; e se as liberações de EGF não alcançarem volume significativo e pronta disponibilidade,
os Produtores se verão irremediavelmente prejudicados e
desestimulados_, _visto que, após uma decisão de liberação, o sistema financeiro consumirá ainda mais uns
trinta dias para efetivar os empréstimos.
A protelação, a esta altura, destas medidas só terá um
efeito a curto praia, como já advertiU o PreSidente da
OCEPAR, Sr. Guntolf Van Kaick: deixará o produtor a
desco_berlo e lançará seus estoqUes em mãos dos intermediários especuladores. E, a médio prazo, concretizará
mais um fator de desestimulo ao aumento de produção e
de produtividade~ tão p-enosamente alcançados até agora.
Porque não é apenas da liberação dos EGF de comercialização que se necessita neste instante. Já se fazem imprescindfveis recursos para estocagem de sementes, recuperação de solos e .tratos prévios para preparo de novo
plantio. E, se os produtores ainda estiverem-estrangulados com a safra atual, as delongas prejudicarão também
a safra vindoura.
Além disso, há o persistente problema do confiscO
cambial, até hoje irresolvido.
Teme-se que, perdido o controle sobre os móveis dos
déficit públicos em momento que a receita de uma safra
maioi e de exportação mais volumosas se faça presente, encontre o Governo nesta renda mais uma fonte para
sua voraz e inSaciável exação fiscal.
Por isso é absolutamente necessário que se unam todas
as forças politicas e econômicas que desejam o bem-estar
deste País, para inais esta batalha em prol do bom senso.
É preciso que se dêm as mãos os parlamentares dos estados produtores de soja e aqueles que aqui repreSentam o
consumidor, sobre o qual, finalmente, recairão os efeitos
desta política negativa. ~ preciso não deixar o Governo
es.quecer que o sojicultor amargou quatro anos -de compressão e de queda de rendimentos; que ele está sendo
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obrigado a recuperar solos, a preservar seu patrimônio,
para garantir boa parte do alimento da população brasileira e mundial, agora e no futuro.
E não somente para evitar que sobre ele se atirem no~
vas medidas fiscais restritivas, como para ir adiante no
estímulo à produção. Não basta chegar até o momento_
da colheita. Ê necessário que se ativem as estruturas de
_informação agrícola, de mercado e de escoamento da
produção. Serão necessários, desde logo~ recursos para
garantir um esquema firme e pontual de escoamento da
safra, preparando estradas secundárias e vicinais, armazéns e sj\os para que se tenha uma comercialização adequada. Çontrole também é necessário, mas não sobre a
rendã. do produtor- que é justa e suadamente ganhamas sim sobre a ação dos intermediários subordinados
às multinacionais- que lesam o produtor e o fisco brasileiro com suas bem conhecidas e nunca evitadas manobras.
Por isso aqui fazemos eco e pomos nosso empenho em
participar desta luta. Porque, se não apoiarmos o produtor rural, o gerador de nossas divisas, o gerador de empregos e de alimentos para nosso povo, quem o fará?
Aqueles que estão interessados em gravar ainda mais seu
rendimento'/ Que estão interessados em atender a obscuros interesses internacionais? Ou os_ pr6prios -representantes da Nação brasileira,.dos Estados produtores, dos
agricultores esfalfados ein seu rude cotidiano?
E reiteramos as reivindicações de nossos produtores
do sul e do centro-oeste: queremos, já, um fim para o
confisco cambial sobre o soja e outros produtos; um fim
para os desastrados contingenciamentos, para os flancos
abertos_ à especulação e ao açambarcamento de nossos
produtos pelas multinacionais; um fim para as intervenções inãbeis sobre as exportações. E mais recursos e
apoio firme para a produção, para a comercialização e o
transporte deste_ produto.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senad_or Enéas Faria.
O SR. ENtAS FARIA (PMDB - PR. Pronuncia o
seguirite discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Certamente, o Brasil não é um deserto de homens e de
idéias, no que pesem tentativas diversas, em várias épocas, de reduzi-lo a esse ponto. A mais recente delas promovida pelo Sistema instalado em 64, que, além de buscar liquidar literalmente com as lideranças existentes en~
tão, buscou de todas as formas impedir o surgimento de
noVos homens de pensamento e de ação, até mesmo entre as suas hostes.
É reconfortante para nós, portanto, comprovar que
apesar dessas vicissitudes, novos nomes foram surgindo
no seio das oposições, como, até mesmo, nos quadros situacionistas. Uma como que castração do pensamento
liberal e da atuação de líderes populares não impediu,
por exemplo, o surgimento de um Teotônio Vilela, oportunamente engajado nas lutas oposiciOn"iStas pela libertaÇão do povo brasileiro das peias que o vêm subjugando
há tantos anos.
Em nosso Estado, o Paraná, em todas as épocas houve
nomes que marcaram sua passagem na vida pública pelo
- acendrado amor àquela terra e ao Brasil, que pautaram
sua conduta por uma intransigente defesa da moralidade, da honestidade e da retidão de caráter no trato dos
negócios de Estado.
De 64 para cá, também ali o denominado "sistema"
dominante procurou amordaçar os novos condutores
nascentes. impedindo, por outro lado, que alguns homens chamados para o exercício de funções, por independentes_e por patriotas, pudessem livremente dar curso às suas idéias e criatividade para resolver as questões
atinentes ao próprio setor de que haviam sido incumbidos.
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Felizmente, esse quadro, que se desenhava cada vez
mais sombrio, não foi suficie1Üe para obstar, o aparecimento de lideranças autênticas, de homens afeitos ao
duro combate cotidiano em favor do _bem público.
O Paraná produziu e tem produzido homens da mais
alta envergadura, figuras exemplares de decência, dignidade, honradez e qualificação- virtudes que, principalmente nestes tempos que quiseram de obscurantismo avultam como valores inestimáVeiS no universo humano
da Pátria. Da Pátria, sim, porqu-e s-âo expressões que se
tornando maiores que as dimensões físicas do Estado,
transbordam dos seus limites para coilquistar O reconhecimento e a respeitabilidade de toda a Nação.
Um desses exemplos, cuja presença está indelevelmente marcada na vida do Paraná e do Brasil- um vigoroso
exemplo que demonstrou na vida pública o que, de sobejo, havia provado e comprovado na sua atuação na vida
privada e na empresa particular - é com honra que o
mencionamos - ~ o ex-Governador Jayme Canet Júnior.
O Paraná tem dado, em toda a sua história, valiosa
contribuiÇão ao Brasil, particiPando com poderoso contingente da produção de alimentos e produtos exportáveis, mantendo sempre um superávit de divisas, isto- é,
gastando menos em importações do ·que as divisas que
produziu com suas exportações.
Mas, não tem contribuído apenas com produtos da
atividade agropastoril e rndustrial. Sua colaboração mais
preciosa tem sido com cérebros e talentos, como, por
exemplo, nesta Casa, o ex-Senador Accioly Filh<;t cuja
personalidade ainda é expressão reconhecida e acalentada neste Senado da República; como, também, na outra
Casa deste Congresso, Um pouco àntes, refulgiU ã figura
de Bento Munhoz da Rocha Neto.
Na atual geração de homens públicos paranaenses,
Jayme Canet Júnior desponta como lídimo representante
de um Paraná empresarial e político.
Canet, chamado para dirigir os deStinos do Paraná,
deu uma cabal demonstração de que se pode gerir a coisa
pública sem tergiversações, mas com dinâmica e retamente, sem perseguições políticas mesquinhas, tendo por
meta apenas o bem ·comum, o progresso e o engrandecimento do Estado, a melhoria das condições de vida, o
aparelhamento da infra-estrutura de bens e serviços para
atender a toda a comunidade.
Agora, Jayme Canet Júnior, mais uma vez, vê reconhecidos seus méritOs pela classe empresarial paranaense
que, numa inegãVel demonstração de prestígio,
outorgou-lhe o título de "Personalidade 83", concedido
pela Associação dos Empresários da Cidade fn(fustrial
de Curitiba - AECIC.
Na oportunidade, Jayme Canet Júnior ratificou, em-discurso proferido no agradecimento da hÕmenagem, os
conceitos elevados a que faz jús, por foâos oS -títulos.
Canet, numa magistral e sintética análise do panorama atual do Brasil, traçou, com linhas firmes e precisas,
um retrato do País e do desgoverno que o assola, apontando rumos e atitudes que devem ser adotadas.
Canet interpretou o sentimento de todos ão afirmar
que aspiramos a uml,l .. democracia sem aspas", pela legitimação do poder e retomada do império da Justiça e da
ordem. 1:. preciso "afastar os incompetentes e punir os
corruptos", acentuou Canet, pois;-·•ningtiérri igriõ"t-a as
gravíssimas deriúndãs ·eStampadas quase dlari:llnénle
nos jornais".
Canet recebeu, ao final, consagradora manifestação de
apoio poHtico e teve seu riOmiTa:nçado à Presidência da
República pelo empresariado paranaense e pelo mundo
político que também c-om-pareceu à ho"menagem das classes produtoras.
~ a r:uão, Senhor PrCsideni.e- e Senhores Senadores,
pelai quais passo a ler a íntegra do pronunciamento do
ex-Governador Jayme Canet Júnior, a fim de que faça
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parte integrante dos Anais desta Casa, como peça lapidar de um hom~in integralmente voltado à coisa pública.
f-: a seguinte- a íntegra do discurso de Canet:
"''Senhores:
Permitam-me que agradeça a presença de todos neste
encontro e que o considere, mais do que uma homenagem à minha pessoa, a reafirmação das idéias que juntos
defendemos.
Desejo manifestar à Associação dos Empresãrios da
Cidade Industrial de Cu-ritiba a mais -profunda gfatidão
pelo título que me foi concedido, de Personalidade AECIC de 1983. ~gratificante constatar que, ao lOngo da
caminhada, somos pren1iados com a compreensão e a
amizade dos que nos rodeiam.
Sinto no ·ar o -mesmo sopro-jovem da ·renovação que
nos fevou a construir juntos o Piiraná do tempo novo. 1:.
a pres-ença de novas lideranças-, que se juntam a nós-. Sua
missão, ante a difícil conjuntura que vivemos, tornou-se
mais grave e mais urgente.
Assistimos, nos últimos anos, à pior das subversões.
Planejamos um dia erguer um sistema econômico e social capaz de fortalecer os projetas de cada indivíduo; vemos, na realidade, a tentativa de colocar cada indivíduo
a serviço do sistema- hoje entregue ao comando de tecnocratas dissociados da realidade brasileira.
Cumpre-nos, nesta hora, reafirmar que a empres-a privada nacioilal é a espinha dorsal do bem-estar econômico do Brasil. Uma coluna vertebral que se encontra enfraquecida pela política financeira, que cuída; qua-se exclusivamente, de premiar a especulação em prejuízo dos
setores produtivos.
Nesse ritmo, chegará o dia em que sobreviverão apenas as empresas multinacionaiS- que vão buscar apoio
nas matrizes- e as estatais- que têm o privilégio de jamais conhecer a concordata e a falência, à cUsta do povo
brasíleiro.
Trava-se, no Brasil, um último e decisivo combate na
luta pela sobrevivência do sistema produtivo. Para
vencê-lo, é fundamental o alinhamento de jovens e dinâmicos empresários como os que construíram. na Cidade
Industrial de Curitíba, um núcleo de indústrias de ponta,
com gerenciamento moderno e projetas corajosos.
O fortalecimento de nossa estrutura só ocorrerá pelo
apoio às lideranças autênticas, bem como pelo estímulo
a setores hoje afastados da luta pelo temor de represálias
governamentais.
Alguém já disse que o que mais devemos temer é o
próprio medo. Um medo que paralisa o empresáriO
sério, deixando campo ao aventureiro e ao irresponsável.
f:: preciso exibir a força que deriva da união de homens
J:le ®m ~ e dejxar claro que o Brasil não está disposto a
ser, por m-ais tempo, a· berço esplêndido Cle negociatas.
t necessário coragem e decisão para inverter os dados
da equação brasileira - e r_etotpar padrões mínimos de
êticã e inofãlidãde. Cabe-nos demonstrar, na ·prática,
que este não é o país da impunidade. Em quase todos os
setores da administração assistimos á e-xibição de incompetência e malbaratamento de recursos. ~ nosso _dever
denunciar os descaminhos e definir princípios capilzes de
recolocar a Nação no rumo de seu grande futuro.
- Tofnã-se essencial esclarecer nossas posições com a
maior clareza._Aspifamos a urTta de~oéracia Sem aspas.
Pregamos !lbúdade, ãPCliida-em. princíPios·-~ valores
essenciais. Queremos mudança de métodos políticos e
-~:ã'dini_niStrativos que resulte ~J!l reforma social e econô-

a

mica.
Estes princípios só serão colocados em prática a partir
de uma volta a padrões de eficiência e de austeridade
pública.
Falo de eficiência- mas vejo a Nação parada há quatro ou cirlCo meses, porque só se discute sucessão, só s_e
planejam maquinações nos bastidores do poder, só se
executam conspirações eleiçoeiras.
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Falo de austeridade - mas ninguém ignora as gravíssimas denúncias estampadas quase diariamente nos jor~
nais. Elas-configura-m um quadro lastimável de improbi_dade, começando_ em empresas financeiras e alcançando
até setores outrora respeitáveis da administração públi~
ca.
São iriumeráveis as irregularidades e profundo o comprometimento da imagem do governo junto à opinião
pública. Hoje, nem seus anjos tutelares ousam prognosti~
car que o Brasil resistirá a mais um ano de erros e omis~
são.
Para uma crise como a nossa, precisamos de remédios,
não panacéias. t preciso afastar os incompetentes e punir os corruptos,~ indispensável desalojar de seus postos
a tecnocracia alienada, que finge ignorar as terríveis dificuldades enfrentadas pelo empresário urbano e pelo produtor rural. A eficiência C 2 austeridade devem tomar
conta da Esplanada dos Ministérios para que o Brasil se
encontre com o Brasil viável, no qual acreditamos.
Por outro lado, ninguém mais discute a urgência de retOJ;:nar ao regime de equilíbrio e harmonia entre os poderes~ O Congresso Nacional deve ser fortalecido e participar dã elaboração da política econômica, principalmente
quando se trata de firmar acordos internacionais que se
refletem instantaneamente no poder aquisitivo do povo
brasileiro e na capacidade de sobrevivência de suas em·
presas. E o Judiciário deve ter assegurados recursos e
meios para punir todos os crimes especialmente o crime
de colarinho branco.
A tal ponto chegou a crise que urge em Brasília um governo legitimado pelo voto popular e direto. Só_ essa legitimidade dará ao governante autoridade para lutar contra os grandes males da economia, principalmente a inflação, que é, acima de tudo, um roubo, pois abastarda o
valor do trabalho e descapitaliza o empresário responsável.
Mais do que isso: é a inflação que hoje impede o trabalhador de manter a família, a família de ter casa e a casa,
de ter comida.
É a inflação que _gera a desordem e é a desordem que
pode levar à tirania. A tirania, sabem os senhores, destrói a força do cidadão, que é a lei com liberdade. Estes
são os desafios do n_osso tempo. Ninguém tem o direito
de se omitir.
Cada vez mais delineiam-Se dois campos: -o dos que
querem manter o regime de impunidade que aí está e o
dos que desejam pela legitimação do poder, retomar o
império da Justiça e da ordem.
De toda parte, ouço o clamor do empresariado, condenando o espírito de aventura e a falta de seriedade, No
campo e na cidade; os responsáveis pela produção pedem regras justas, claras e permanentes para que possam
reiniciar o processei de desenvolvimento da Nação brasileira.
Senhores:
Agradeço a generosidade que os trouxe aqui a esta
reunião de amigos e companheiros de ideais. Proponho,
como úl!ima reflexão, analisar o terrível contraste entre
as possiblidades e a_ reali_dade do homem, no instante em
que vivemos.
Nunca, como agora, o homem foi mais capaz de dominar seu pr6f.lrio affibíente. Jamais teve tanto poder para
aCaOar cOm e a fome a sede, ·para vencer a pobreza e a
doença, para expulsar a míséria e o analfabetismo. Temos- acredito firmemente nisSO- oS riieios para fazer
di:sta" geração a melhor da história do País.
Colocar esses meios a sei'Viço da sociedade é questão
de precedência da vontade.coletiva sobre o interesse individual; dUqUi!o que é permãnente sobre o que ê circunStancial; do que convém ao futuro sobre o que interessa
apenas ao momento.
Nosso projeto é tanto político quanto está comprometido com objetivos sociais, que falam ao bem-estar, à
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saúde, à educação, à vida co-m dignidade de cada brasileiro. Vitórias polft1caS flada representam se não significarem mais segurança, liberdade e justiça p-ara- todos - e
oportunidades iguais para cada um. São mudanças profundas, que não virão num passe de mâgica, mas-pela
soma permanente de nossas inteligências, nosso patriotismo, nossa dedicação.
Preci~amos trabalhar juntos e fazer da união nossa
força para vencer o_ grave desafio do tempó presente.
Estâ na hora do reencontro dos brasileiros com-a idéia
da reconquista da dignidade perdida. b a hora de restaurar a confiança nacional nos objetivos permanentes da
verdadeira vontade do povo.
Creio profundamente na vitória-desta_reunião frater·
na, de brasileiros dignos e honrados, vindos do N arte e
do Sul, do Noroeste e do_ Centro-Oeste, do Centro-Sul, e
do Sudoeste. Acredito na forÇa deste movirtieii.t9 restau·
radar, como a credito no próprio instinto de sobrevivên-cia das nações.
Nossa missão é m_anter açCso _o fãcho da esperança,
para indicar o ponto de encontro das vontades que conduzirão o Brasil a este renasc;imento_.
Se conseguirmos cumpri-la, colheremos~ no momento
próprio, a espécie de Brasil que merecemos e mereceremos a· espécie de Brasil que então teremos.''
Senhor Presidente.
Senhores Senadores.
Este o pronunciamento de Jayme Canet Júnior. A <!.efinição retiHnea de suas idéias. A conceituaçã.o precisa da
atualidade nacional. O diagnóstico de nossos males e a
receita pãtriõtiCã p-ara a nossa recuperação.
Este o pronunciamento-que as lideranças paranaenses,
políticas e_empresariais, ouviram e endossaram.
Este o pronunciamento que os brasileiros do Paraná
receberam como a mais vibrante irradiação de energia
cívica a todos _estimulando, pois, foi proclamada pela
consciência e pelo coração de uma figura que, sabemos, é
capaz de sentir e refletir o Paranã por inteiro.
São palavras de lucidez, palavras-diretrizes, palavrasproféticas, palavras de coragem, de ordem, de afirmação, de paranismo e-de brasilidade, que, bem por isso,
merecem- figurar nos nossos Anais.
Encerro, senhores, valendo-me da afirmação feita pelo
Governador _do meu Estado, o ex-Senador José Richa
que dignificou esta Casa e nela honrou o {J_a_r;:~n_á, aosaudar Canet naquela manifestação.: ••o Paraná-tem a_ figura
pronta, elaborada, perfeita de um verdadeiro estadista:
Jayme Cariet Júnior. Por isso_ não dey_emos nos estiolar
na timidez e bem pelo contrãrio, proclantarmos essa verdade a todo o Brasil".
Espero, senhores, pelo bem da própria nacionalidade,
que o movimento lançado pelos empresãrios e pOlíticos
paranacnses, e já fortemente enraizado na convic_ção ·de
nossa gente, frutifique e se amplie, e que possamos- os
homens de bem e de retidão - ver o Brasil se elevando
na moral e competência, ao arrolar Jayme Canet como
expressão capaz de presidir a República, a República de
um BraSil novo que a sua liderança saberá convoCar a _todos os patriotas para construir.
Era o que tinha a dizer. (muüo bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Carnc._iro~
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- R_J, Pronuncia
o seguinte discurso.}- Sr. Pr~sidente, Srs. Senadores:
Projeto oriundo da Câmara dos Deputados torna fa~
cultativa, ou até mesmo desnecessária, ao que nos consta, a audiência dos Procuradores nos recursos ordinãrios
da Justiça do Trabalho. Ora, com a devida vénia, tal sugestão merece_r~paros, tanto mais necessária dita inter-
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venção quando juízes leigos integram aquela Justiça, representantes dos empregados e dos trabalhadores. N~m
poderia colher o argumento, se por açaso usado, de que
a intervenção do Fiscal da lei atrasaria o curso dos julgamentos trabalhistas, eis que o prazo para prôtl"únciamen- to daqueles servidores é de oito dias.
~pen-as para ilustrar ~ssas breves considerações, ajuntaiia que, ·a-pfovado pOr ventura- tal dispositivo, seriam
lançados_ a uma quase integral oc:iosidade ~~ Pl:Õcuradores da Justiça do Trabalho. No cliStrfto-Feder3.(, onde
funcionam 23, escolhiçl.os po_r cons;g~~o públi~o_, no
exercício de 1983 foram recebidos 16.433 processos e
proferidos 15.867 pareceres. Em 31 de dezembro de_ 1983.
existiam no Egrégio Tribunal Superior do Trabalho
8.876 recursos \l-guardando distribuição, enquantõ hasianl sido julgados 16.065, ~úmero que atesta o volume
de feitos examinados e o esforço de seUsjlustres Ministros. Naquela data haviam sido recebidos na Procuradoria Gei'ã1 âa Justlçã do Trabalho 15.436 processos e remetidos à apreciação da Coite 17.691, restando apenas
1.478 aguardando distribuição.
O projetO s-erá exãminado com o proverbial cuidado
Pelas- doutas COmissões -de _ConstituiÇão e Justiça e de
Legislação social do Senado e.cer_tamente será mantida a
obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público
em 1_Q_dos O_$ processos em que atualmente opina, no âmbito da Justiça do Trabalho.
Er<!-, Sr. Presidente, o que nos cumpri~ "fOCãliza-r -ilestã
~portunidade.

Era o- que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (lo manto- Jún"iorr- Nada

Abril de 1984

nar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes_ de distribuição de derivados
de petróleo, bem com~ a extensão de subsídios coricedidos uo. setor_ petrolífero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável.

Votução, em turno único, do Requerimento nQ 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, sollcitando, nos termos do inciso I do__art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste infOrm-ações sobre a crise econõm_ica: e
financeira da Previdência e Assistência Social.

5
Votação, em turno único, do Requerimento nl' 896, de
1983, .de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. 75,-c, 76 e 77, do Regiinento Iilterno, a criação de uma Comissão -Especial Mista, composta de 5 (cinco)-Senadores e -5 (cinco) Deputados, para
no pruzo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zoríã 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.
. ""(J?epen_~_ef!c!o de Parecer da ComísSãO de Economia)

m<iis howendo a tratar, _vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
6
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 62, de 1983 (n9 149/75, na Casa de_ origem), que
modi.fica o ar.t. 27 e seus parágrafos da Lei n9 2.004, de 3
de O!J.tUbro _de 1953, alterada pela Lei n9 ~.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a política nacional do
petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional do
Petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima, e dá outras providências (dependendo de Pareceres das Comissões de Mii1as e Êneigia, d~_~conomia, d~_ Municípios e_. de F~nanças).

Vo-taÇão, em turno único, do ProjetO- de ResoluÇão nQ
127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões e recomendações do
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituí~
-da pela Resolução n9 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n9s 1.090 a 1.092, de 1983, das Comissões:
~ de Constituição e Justiça --19 pronunciamento: pela
constitucionalidade c jurjcjicidade do Projeto e da Emen~
.da de .Plenário, com duas subemendas que apresenta; 29
ptonundamento: pela constitucionalidade e juridicidade
do sub::.titutivo da Comissão de Minas e Ene_rgia; e

_ -de Minas e Energia, favorável, nos termos do
titutivo que oferece.
-

subs~

Votação, em turno único, do Requerimento n9 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando
nos termos dos arts. 75, a, 76 i 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias, exami-

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nQ 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a p· oibiçào de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n9s 817 e 818, de 1983, das Comissões:
-de Constltui~ão e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.

7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
~constitUcionalidade, nos ierinos- do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 289, 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 Trlbunais com juris·
diçào em todo o território nadonal, tendo
--PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão
-de Constitui~ão e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José Ignácio_ Ferreira.

8
Votação, em primeiro turno (apreciação :preliminar 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 aproprie-tári~~-dC veículos de aluguel empregados no transporte
-individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que esPecifica, tendo
PARECER, sob n? 710, de 1983, da Comissão
......-.de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
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O SR. PRESIDENTE (Lamanto Júnior) -- Estã encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às /9 horas e 38 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYSW CHAVES NA SESSÃO DE 3-4-84 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ÓRADOR,
SERIA PUBLICADO POSTE!i.IORMENTE:
O SR. ALOYSIO CHAVES (PDS- PA. Prõnunciã.
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não era meu propósito ocupar hoje a tribuna do Senado, para debater o assunto que aqui foi colocado, nos
termos em que o foi, pelo nobre Líder Humberto- Lucena. Mas, o discurso de S. Ex•, ouvido em silêncio pilã
Bancada PDS, não sl&ilHica, de modo algum, a nossa
aquiescência às críticas acerbas-, duras, contundentes~
que fez ao Movimento Revolucionário de 64 e aos seus
mais legítimos intérpretes e representantes.
Tomo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, algumas palavras da parte final do discurso do Líder Humberto Lucena, para iniciar as considerações que-desejo tecer sobre
esse assunto. Disse o Líder Humberto Lucena que "Õ
Brasil de 1984 não é o mesmo de vinte anos atrás, é um
País amadurecido". E exatamente por sê-lo, e exatamente porque o Brasil de hoje é um Brasil diferente de 1964, é
que não se ajustam as palavras, as crítícas feitas com-evidente paixão partfdária, sem procurar o lado afirmativo,
positivo, construtivo da Revolução de 1964 nessas duas
décadas.
O Brasil mudou, sob o aspecto da sua civilizaçãq material, pelo progresso, pelo desenvolvimento alcançado
em tantos setores nessas duas décadas; o Brasil mudou
pela sua projeção no plano internacional, pela sua afirmação como nação emergente; o Brasil mudou pelasconquistas que realizou, tanto no campo da teCnologia,
como também pela projeção dos seus filhos, dentro e
fora do País, no campo cultural. Mas o Brasíl mudou,
sobretudo, pela provação, pelo sofrimento, pela luta árdua que teve de empreender, ao longo de todos estes
anos, para superar uma crise que Vfnha dei passado e foi
aprovada por fatores internacionaís- que iriiérferíram,
perturbando o justo e legítimo anseio de desenvolvimento e bem-estar material do nosso povo.
O nobre Lfdcir Humberto LuCena resÕlveu voltar Parã
o passado, voltar seus _olhos para ele; fazer uma crítica
retrospectiva; era outra postura que esperava do eminente Líder do PMDB. Esperava que S. Ex• olhasse para o
futuro, para a concretização do processo democrático e
se unisse ao PDS neste propósito, e dentro desta Casa, de
vencer todas as dificuldades, superar todos os percalços e
afirmar, perante a Nação, que o Br8.sil si iransforfna e
transformará inelutavelmente numa autêntica democracia. Mas, S. Ex• foi juritãr Pedras para lançar sobre este
passado, para fazer uma critica cediça que nada tem de
novo, para falar em mitagre económico como se o Brasil,
realmente, não tivesse enfrentando um período de crescimento econômjco em todo o Governo Mêdici- quando
foi afetado violentamente pdo primeiro choque· do petróleo, pela primeira onda Cio pt!tràfc!o - como se na~
quela época a inflação não tivesse baix3do, corO.o baixou, a níveis mfnimos quase perfeitamente suportáveis
pela economia; como se o Brasil, depois disso, não tivesse que enfrentar a segunda crise de economia internacional, sobretudo a elevação excessiva da taxa de juros que
tanto têm afetado a nossa economia e, principalmente, o
serviço da dívida externa.
Ouvi, Sr. Presidente, Srs. Sênadores, há poUco menos
de três di.as, o discurso do Presidente do MéxicO, Oo I ta~
mary, na homenagem que a S. Ex' prestou o Presidente
João Figueiredo. Esse discurso poderia ser repetido aqui
no_ plenário do Senado Federal por qualquer dos eminentes colegas que debateram e têm debatido a crise econômica internacionaJ, que atinge· a economia desSes países. E os remédios propostos não foram diferentes da-
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queles que aqui"têrn sido recorriendados, têm sido- súgeridos pelo Governo brasileíro.
Falou-se que o Brasil, com a preocupação de superar
essa crise, de vencer essas dificuldades, entregou a soberania nacipnal ao FMI. Não há afirmaç_ão mais despro~
vida de fundamento, de consistência do que esta, porque
os acordos feitos pelo Brasil, aqui já exaustivamente examinados, são acordos que se alinham no rol de tantos
outros já celebrados por países europeus e deste Continente. Recordo-me que. o mesmo México apelou para o
FMI e depois da sua moratória estabeleceu uma dura negociação. Co_m o auXflio, o respaldO, do fundo Monetário Internacional está saindo da grande crise econômica que o dominou. Portugal, Venezuela e agora a própria
- Argentina, preparam-se para negociar em condições que
não poderão ser muito diferentes daquelas que foram estabelecidas, estatuídas para todos esses países. E lá, nem
no México, nem em Portugal- que também apela para
o FMI nem no Brasil se menciona, a qualquer momento,
que esses países estão alienando a sua soberania,
entregando~se de mãos atadas a um organism() financeiro internacional.
Sr. Presidente, o que se quis foi apenas, a pretextO de
.examinar os últimos vinte anos, ch-eg3i-à conclusão, no
discurso do nobre Líder do PMDB, a respeitÕ do Colégio Eleitoral e desta opção entre a eleição direta e a
eleição íridireta, tema que nós já abordamõs aqui, exaus~
tivamente, na abertura desta Sessão Legislativa.
O Sr.-Milton Cabral- PermiteMme V. Ex• um aparte?
O SR. Ã"LOYSIO- CHAVES- Ouço o nobre Senador
Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral - Meu carO Lidei-, SenadOr
Aloysio Chaves, apenas um pequeno aparte. Não se pode, a rigor, analisar tão superficialmente este período revolucionário, citando o prazo de vinte anos. A rigor, te~
mos que separá-lo em dois períodos de dez anos. Todos
nôs aqui, deste plenário, sabemos que- e suponho que
todos conhecem ou têm na lembrança os nú:meros- de
!964 a 1974 quando o progresso econômico do Brasil foi
extraordinário. Alcançamos os maiores indices já registrados na História Republicana deste País, não só em
crescimento da economia, rilas em redução da inflaÇãoque chegou a menos de 20%. Quando estourou a crise do
petróleo em outubro de 1973, cujo:freflexos começaram
em 1974, aí, siin, encontrainõs um novo -período da nossa história, correspondente à segunda década, que vai de
1974 a 1984. E então, não somente foi o Brasil que se em~
baralhou com suas dificuldades, mas todo o mundo subM
desenvolvido, acentuadamente, assim Como as nações industriais, ou desenvolvidas, passaram a ter também as
suas dificuldades. Mas houve um fato muito cUrioSo: enquanto nós paSsamos a ter um quadro, d-igamos, descenM.
dente na questão_econômica de 1974 a 1984- e.veja V.
Ex~ que o Brasil não foi nenhuma ilha isolada deste mundo- exatamente neste período é que tive01os os maiores
avanços no plano político; os maiores avanços político.S
da Revolução fo-ram exatamente no período de maior
ctise econômica, de !974 a 1984. B hoje_ Verificamos que
a grande reivindkação da Oposição; pratiéarilente a única qm~ teste, se resume na adoção da eleição direta que,
em verdade, esta é desejada pela quase unanimidade do
Pais; havendo a divergência, apenas, na oportunidade da
data. Veja que as coisas não sãO tão feias; em realidage a
Revolução não pode ser analisada ~ão _superficialmente,
--pois a rigor, meu caro Líder, é muito cedo para fazê~la.
TalVez só os historiadores no futuro, daqui a ffinta, Qua~
renta ou cinqUenta anos, ê que poderão fazer uma análise absolutamente isenta e opinar sobre esse período da
vida brasileira. Muita obrigado.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador Milton Cabral, a observação de V. EX:• é perfeita; nãd-há
nadá a-ãc~escentar ao que V. Ex• disse. Mas desejava
exatamente registrar que, nessa primeira década, a par
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desse desérlvolvimento econômiCo indiscutível, que alinha o Brasil entre os países com maiOr índice de de:sen'volvimento, havia o propósito firffie de tambêm caminhar no sentido da redemocratização do País, da abertura democrática. Foi a reação cega e fora da lei, com a
preocupaçãÇJ- de subverter a ordem pública, que levou a
guerrilha urbana e rural, que levou os terrorismos, práticas que o GOVerno reprimiu e que deixaram tantas vífimas, ao longo desses anos, que não são jamais meneio~
nádas.
Esquecem que esse episódio teve uma signficação-inuito grande no processo: perturbou e impediu que o Presidente Médici concretizasse o anseio que o levou ao governo e ao fim do seu mandato, inicia-se a redemocratizaÇão do Brasil. Não vamos voltar a vista ao passado,
não vamos alistar pessoas que desapareceram e que morreram vítimas de atas de terrorísmo, em assaltos, em crimes que foram, então, perpetrados contra a sociedade
brasileira. Não é o nosso princípio, mas poderemos fazêlo se todo esse movimento de congraçamento da famflia
brasileira, da anistia, do reencontro da sociedade brasileira para Coi:Jstrução da solução democrática víer ser
perturbado, impedido, tolhido por essa visão distorcida
do pro-cesso político de transição democrática e que deve
permitir e conduzir a uma solução de esforços, a uma
conjugação de esforços de todos nós, no Congresso brasileiro, para superar d~ficuldades que possam surgir ocasionalmente.
O Sr. Mário Maia- V. Ex• me concederia um aparte?

a

a

O SR. ALO YSIO CiiA VES- Ouço o no !:ire Senador
pelo Estado do Acre.
O Sr. Mário Maia- Nobre Líder Aloysio Chaves, V.
Ex•, no inicio da oração que está fazendo, em resposta
ao discurso do nobre Líder do PMDB, afirmou que esperava que foôra outra a expectativa do discurso do nobre
Líder da Oposição e que S. Ex,, o nobre Senador Humberto Lucena, reportara-se ao passado. Ora, nobre
Líder, uma Nação s_em memória é uma Nação falida.
Nós temos, para ver o presente e falar sobre o futuro,
que buscar o passado- os fatos históricos que orientam
as veredas dos destinos dos povos. S por ísso que, para
chegar ao presente, o nobre Lfder Humberto Lucena se
reportou a esse passado de 20 anos que, talvez, não interesse muito a V. Ex•.do PDS, porque durante esse longo
período houve discriminação e ditadura no País, depois
daquele golpe de 1964. V. Ex•, talvez, tenha razão de
querer fugír desse passado, mas aqueles milhares e Jllilhares de cidadãos que tiveram seus direitos políticos
suspensos s.em lhes darem explicação alguma, centenas e
centenas de parlamentares nas Câmaras Municipais, nas
Assembléias Legislativas, na Câmara Federal e neste Senado da RCpública, a que V. Exf- e nós temos a honra de
pertencer hoje, a esses interessa reportar-se ao passado,
ao passado de luta, ao passado de resistência democráti~
ca, ao arbítrio; ao fechamento, à interrupção do processo democrático durante esses longos anos. por isso que
estranhamos hoje, passado tanto tempo, ainda V. Ex-'s
estarem resistindo, diria até-lieroicamente, aos clamores
das massas populares, nas ruas e nas praças, pedindo a
devolução das liberdades elementares dos povos, de escolherem através de eleições livres, diretas e secretas, os
seus legítimos representantes. Portanto, nobre Lfder do
Governo, é da índole de V. Ex.•s, que sustentam por tão
longo tempo o arbítrio e a exceção acharem que ainda é
cedo para se voltar às normas democrãtica.s. Para nós,
não, nobre Senador. Queremos que o povo volte a escolher os seus mandatários. V. Ex• apresenta um aspecto
de desenvolvimento durante esse período, mas esquece
aquele outro macabro e negro que está traduzido no
Nordeste brasileiro; é o próprio Ministério da Saúde que
-agora levanta os dad:os macabros da situação penosa e
dramática, e diria trágica mesmo, dÕ Nordeste, onde o
Ceará apresenta uma mortalidade infantil de 250 naScidos vivos ...

e
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O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex• _está introduzindo n_o meu discurso tema estranho ao pronunciamen~
to do Senador Humberto Lucena, que ora-reSpon-do.

O Sr. Mário Maia- ... Não, estou apresentando um
outro aspecto ..
O SR. ALOYISIO CHAVES- Um aspecto peculiar
à situação do N_atd~ste, sem chuva num período de_cinco
anos.
O Sr. Mário Maia- ... aspecto que V. Ex• falou em
desenvolvimento._ S~.V ._E~~ permite, continuarei com o
aparte.

O SR. ALOYSIO CH.AVES- Estou dando o aparte-;
mas V. Ex• está fazendo discurso paralelo; mesmo assim
ouço aom imenso prazer o colega. Apenas estou registrando que este assunto está completamente fora do te-

ma.
O Sr. Mário Maia - Estou apontando a outro lado
da moeda do discurso de V. Ex~. Ainda ontem, aqui, eu
apontava dados apresentados pelo Ministro Chefe do
Estado Maior das Forças Armadas, onde ele apresenta~
va, também, dados dramáticos da nossajuventudeque se
apresenta ao serviço militar, que me recuso a repeti-los
neste momento, para não me alongar mais no aparte.
Mas, queria que V. Ex~ registrasse esse outro aspecto do
período que V. Ext sustenta por tão longo tempo.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, ouve-se
falar nessa Casa sobre- o passado recente como se o Brasil em 1964, e antes vivesse num verdadeiro_ paraísO,-absoluta ordem, tranqUilidade, paz social, desenvolvimento econômico, sem nenhum fator que pertubasse, agitasse a nossa sociedade. Mas, todos que têm memória, que
não se esqueceram desse passado recente, sabem da onda
de desvarios, que avassalou esse País, da agitação piofunda que atingiu todas as camadas, que levou ao Movimento de 1964, para repor a ordem pública, restaurar a
paz no seio da sociedade brasileira e reorg&ni_~r a vida
de tal modo que este País pudesse realmente se reencontrar e retomar os rumos do seu desenvolvimento.
Fala~se aqui_ em dias negros do passado, -de violênCia e
de cassação de mandatos, mas não se fala daqueles que
foram também mortos ou assassinados no curflpritlietlfo
de seu dever, nem da guerrilha, dos crimes prafícados,
dos assaltos aos bancos com homicídios, e de tantos outros crimes que estão tambéril no paSS-ado recente. "Fala~se, aqui, Sr. P-resídente, em tudo Isso que -não dese~
jamos falar. Entendo que a aniSfiã., CfUe-vero,_ p-ennifíll
aos cassados, a todos os brasileiros. que estavam no
exílio, retornarem aO Pais. Ela permitiu -esse cong"TãÇa-_mento da sociedade, trouxe para o Congresso, pelo voto
legitimo das urnas, os seus mandatários, que antes dele
estiveram afastados. Ela trouxe para o Governo dos Estados, também, nes:ta mesma eleição políticos que estiveram ontem em campo diametralmente oposto ao rrosso,
em situação que só foi resgatadl\ em virtude da anistia di~
tada pelo Governô do Presidente João Figueiredo e
aprovada pelo Congresso Nacional, com aplauso geral
da Nação. É isto que não se menciona, Sr. Presidente,
como se quiséssemos- ao invés de caminh<ir para frente, prosseguimos na direção da consolidação _desta democracia ...,.. parar ou voltar atrás para viver em eterno
debate em torno desses assuntos que, para nós, no Congresso, para os Partidos políticos, para todos que temos
uma responsabilidade política, jã deveriam ter sido _superados ou relegados à posição que não tem o relevo que
freqüentemente se lhes cmpre:'ita. Ademais, o retorno ao
debate, com parcialmente, vai impedir. necessariamente,
o entendimento e o consenso que nós desejamos que -se
estabeleça neste País.
O Sr. Jaison Barreto- Permite V. Ex~ um <~parte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- _Quço o eminente Senador por Santa Catarina.
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O Sr. Jaison Barreto- Estou acompanhando com a
maior atenção o discurso de V. Ex• na espera da oportunidade de discutir o futuro.
Não ouvi nada, mas tenho certeza que na conclusão de
seu discurso virão essas propostas. Mas vamos discutir o
passado. E' fundamental, não se constiói o futuro de
uma Nação esquecendo-se o passado. Sobre o problema
do revanchismo, que está implícito nas colocações que
fez V. Ex•. nós temos uma posição muito clara não se
pretende ressuscitar ódios e nem criar dificuldades maio~
res para um grande entendimento nacional, mas também
não advogo a bandeira e a tese de que se deva sepultar a
memória deste País. Um país que não analisa bem os
seus mártires, que não revefencia os seUs mártires, de todos os_ lados, é um país sem história, e falta história para
este País. Talvez as páginas mais belas da história brasileira aconteceram exatamente neste período negro da
Revolução, na época das guerrilhas, e os historiadore_s
haverão de fazer justiça, Agora, no decorrer do discurso,
V. Ex~ começou advogando a tese da irresponsabilidade
do Governo. Conseguimos um expressivo crescimento
econômico e as dificuldades que surgiram decorreram essencialmente da crise do petróleo. Logo em seguida, V,
Ex~ colocou os outros países subdesenvolvidos nessa
mesma história: Estão aí o México, especificamente, que
não tem nada a ver com a crise do, petróleo, e a Venezuela, também devedora, a mostrar que na realidade é uma
análise muito s_uperficial, porque o drama do mundo
subdesenvolvido tem muito a ver com o problema da crise do petróleo. Muito ao contrário. Agora, o que nós estamos aqui discutindo é que depois de 20 anos, esta revolução infecunda, estéril, deixa o Pais na crise de(initiVã
da sociedade brasileira. E o que estamos pretendendo, ao
contrário do que entende o Senador Milton Cabral, não
é a pura ct"Cfesa de uma bandeira-de eleições diretas; mas
sim porque ela está vincualda essencialmente às soluções
fund<~mentais do povo brasieliro. Quando falamos em
eleições di reta já, estamos pensando numa discussão honest<~, com um mínimo de honestidade intelectual, para
que, dentro do modelo elitista, privilegiador, deste País,
se consiga, por exemplo~- gafantir a .edllcaçã_o a milhões
de brasileiros. O que nós queremos discutir, propondo
- eleições diretas, é a análise correta desse modelo de assistência médica que permite esse quadro médico-sanitário
que é uma vergonha: as relação de trabalho e capital; a
sobrevivência do pequeno e médio empresário brasileiro;
a não submissão de toda a política econômica deste País
àquilo que V. Ex' diz que é de_ praxe no mundo europeu
o que não é v:erdadeiro. Estamos submetidos a uma camisa de força. Este Páis está em recessão, em desemprego, em fome, em inflação, com alta taxa de juros, pela
equívoca e distorcida visão que !êm os homens do Go~
verno. É isso que queremos discutir, revivendo o passado
sim, mas propondo- nós que sempre temos sido acusa~
dos de não estarmos propondo soluções novas- a grande dis_c_ussão nacional,. para o povo, Senador Aloysio
Chaves. O que não pode mais é continuar dizendo que a
Revolução conseguiu o crescimento econômico, sem se
refcfü· ao qUe dizia o nobre Senador Mário Maíã-, sobre
a grande tragédia que o povo bfasileiiõ Vem atravessando, fruto desses desarcertos, dessa polftica da Revolução
que amaldiçoou este País nesses vinte ~nos.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Senador, V.
E;w/ âecfãra que não o anima, não anima à OPosição o
propósito revanchista,_ No_~ntanto, o q]Je verificamos em
todos os debates é a colocação sistemática deste tema, d~
mane:ira unilateral. pretendendo tmnsformar a Revo_luçào e us suas figuras mais expressivas em algozes da socie_d_ã_d_e, e, de outro lado, os mártires aureolados a que
V. Ex~ se referiu ...
O SR. JAISON BARRETO- Eu não m_e referi só a
um lado. V. Ex~ façajustíç<~. Eu me referi aos que_tombaram legitimamente ne_ssa guerra.

O SR. ALOYSIO CHAVES - ... como se tivessem
sido banidos completamente do registro da nossa história.
Sr. Presidente, V. Ex• há de verificar que realmente
tudo se imputa, tudo _se alega, tudo se atribui ã Revo~
lução.
O nobre Senador pelo Acre, Mário Maia, veio trazer à
colação um discurso proferido ontem por S. Ext, sobre o
problema do Nordeste. NinguérTI contesta o graVe quadro que existe hoje, no Nordeste, mas ninguém de bom
senso~ neste País, com o mínimo sentimento de justiça,
pode deixar de reconhecer que esta crise foi agravada,
crise que vem de tantas décadas atrãs, crise que remonta
um perfodo talvez anterior a própria instalação da República e a tantos governos que passaram pÕr aí, sem caráter revolucionário, ou com carâter revolucionário, crise que foi agravada, repito, sobretudo por este drama
qu_e há 5 anos nagela o N ardeste e que, praza aos céus,
desapareça com o inverno de agora, este inverno benfazejo que se derrama sobre a Região Nordestina. Agora,
imputar à Revolução a responsabilidade por este fato,
imputar pela ausência de chuva, pela falta de precipitação atmosférica no N ardeste, pela seca, enfim, no Nordeste, que gerou este quadro e o agravou de maneira extraordinária, é realmente levar esta crítica a extremos inconcebíveis.
Aqui se falou também que foram criadas formas engenhosas para manter o PDS no Governo, inclusive para
consagrar o Colégio Eleitoral que aí está, mas não chego
a compreender como é possfvel que uma cédula única,
colocada em uma sobrecarta, recolhida a uma urna, de
onde saíram os Deputados Cfa Oposição, Oposição que
junta- constitui maioria na Câmara dos Deputados, dr!
onde saíram os Senadores, de onde saíram os Governadores dos Estados, de onde saíram os Deputados que integram as bancadas majoritárias nos Estados, não vejo
como é possível encontrar aí um vício que transforme
esse Colégio- Eleitoral em ilegítimo, gerado por formas
engenhosas que teriam sido criadas para levar para o
PDS a maioria que legitimamente conquistou nas mesma~ eleições. t. evidentemente, um argumento que não
resiste a qualquer análise.
O SR. JAISON BARRETO- É simples, nobre Sena~
dor Aloysio Ch<~ves, a Nação toda conhece. Permita o
aparte, exatatnente em cima disso. Há fitlta de represen·
tatividade popular. há um descompasso en_~re a verdade
das Lir"nas e a presença dos Senadores e Deputados.
() SR.. ALóYSIO CRAVES- Fala-se na represeritamas este pleito dã repre.c;entatividade à Bancada
da Oposição, majoritária na Câmãra dos Deputados, dá
representatividade, se não quiser usar a palavra legitimidade, ãos Governos estaduais que se instalaram em- -10
Est<~dos da Pederação ...
tivid<~de,

O SR. JAlSON BARRETO -Nós gostaríamos que
tivesse mais, dentro de um regime democrático.
O SR. ALOYSIO CHAVES- ...dá representatividade aos Senadores da Oposição que chegaram a esta Cãsa.
Só não dã legitimid<~de e representatividade ao Colégio
Eleitoral, como se este fosse um ente abstrato, uma entid<!de amorfa que saiu não se sabe de• onde.
O Colégio Eleitoral, Sr. Preside"nte, é constituído dos
deputado5 federais, dos senadores e dos deputados que
nos E5tados detêm a maioria nas Assembléias Legislati·
vas. É -eSse o Çolégio Eleitoral, não C outro.
Esse Colégio Eleitoral foi conquistado, passo a passo,
nas eleições de 1982: conquistamos a maioria nesse Colégio Eleitoral. t: es!ia maioria que agpra a Oposição quer
arrebatar do PDS e impedir que se cumpra uma etapa vital no processo de redemocratização em curso no País.

O Sr. Fábio Lucena- Em que ano foi eleito V. Exf'?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Não podemos, dentro
do PDS, concordar absolutamente com essa tese.
Tive oportunidade de fazer longa análise deste assunto
no Congresso Nacional, para most'rar que a alegação de
que essa representatividade não existe, improcede, ao
examinar, sobretudo, argumento muíto falacioso,- que
repete por todo o Brasil, de que a representatividade do
Estado do Acre foi a··mesm-a-re-presentatividade assegurada ao Estado de SãO Paulo, e, por isso mesmo, o PDS,
através desse artificio, consegUiu a maloriâ, qüandi:i todos sabem, po-rque é-norma elementar, que numa eleição
indireta, o Colégio Eleitoral tem composição própri3.,composição na qual entram os Estados, pela Federação,
e a representação política.
Todos sabem, nesse País que, se o Acre tem seis dele~
gados do seu partido majoritãrio, do PMDB, que venceu
as eleições, no Colégio Eleitoral, o Estado de São Paulo
tem seis delegados, todos sabem que o Acre tem oito de~
putados federais, que São Paulo tem 60 deputados integrantes do Colégio Eleitoral, pois a representaÇão pofítica é proporciOn-iil_U_ população.
Não há essa igualdade, não houve ess_c nivelamento.
Preservou-se a Federação, isto ê fundamental, porque, se
adotássemos _um só critério para a representação do Estado e para a representação política, que vem através de
deputados e senadores, dois ou tr_ês Estados dominariam
completamente o Colégio EleitoraL
Recordo-me de fato que me foi contado e que ilustra
muito bem o quadro que teríamos se outro tivesse sido o
critério adotado na composição desse Colégio Efeltoral.
Na campanha presidencial do Sr. Jânio Quadros, o
grupo que a organizou ,- e aqui está uma das figuras
. mais eminentes, o Senador Virgílio Távora - programou uma visita ao Estado do Amazonas, em seguída- a Boa Vista, no Território de Roraima. Cumprida a programação no Amazonas, no dia seguinte;- qUando se
apresentavam para seguir viagem- para Boa Vista, o Sr.
Jânio Quadro-S surpreendeu a tõaos dizendo: está cancelada; não vou a Boa Vista; não vou ao Território de Roraima, sou candidato a Presidente da República, e não a
vereador.
Num Colégio Eleitoral, com outra composiÇão, dois
ou três Estados da Federação poderiam responder pelos
23 Estados da Federação ...
O Sr. Fábio Lucena- V .-Ex~ está citando um débil
mental; cite um homem normal.
O Sr. Jaison Barreto- Permite~me V. Ex~ um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES"":":." .. , eIgnOrar a existência de Estados como O meu, comO ·o Estado do Acre,
como o Piauí, como Sergipe, como tantos outros, que seriam apenas uin ornamento nesta Federação ...
O Sr. Mário Maia- Se V. Ex'- permite um aparte, a
Federação já está i"epfesentada pelos senadores. Não ha~
veria necessidade de mais seis senadores de Estado.

O SR. ALOYSIO CHAVES -
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V Ex• sabe que no

COlégio Eleitoral a representação numa eleição indireta
sempre se fez também pelos Estados. Neste Colégio Eleitoral e em outros anteriormente.

que V. Ex• está dizendo. Em primeiro lugai, existem 22
ou 23 Senadores, nesta Casa, ...
O SR. ALOYSIO éHA VFS -

Na apreciação de V.

Ex•
O Sr. Jaisoa Barreto - ... inclusive eu, que não fui
eleito em 1982, e tenho a honestidade de dizer à Nação
que não tenho legitimidade para votar em nome do povo
na escolha do futuro Presidente da República. Por mais
t_alentoso que seja, o argumento de V. Ex• consegue esconder esse fato. Outro fato verdadeiro, que sei camufla~
do em toda essa argumentação_ que V. Ex~ defende, é que
não houve uma campanha para Presidente da República
em 1982. Foi uma eleição municipalízada, vinculada aos
problemas municipais. Daí o engenho e o talento dos arquitetos dessa legislaç-d.o eleitoral, que acabou permitindo a maioria esdrúxula e ilegítima do PDS dentro desse
Colégio Eleitoral. Gasta V. Ex• o seu talento, admiração
e apreço, que todos temos pelo seu comportamento nesta
Casa, tentando esconder aquilo que, desde o contínuo
desta Casa ao mais ignorante opel-ário deste País, é sabiQ:ã: que ê Ilegítimo esse Colégio Eleltoral. TantO é que as
m-anifestações ... V. Ex~ não ousa defender e aprovar uma
emenda de plebiscito para dizer agora, e já, porque o
fa_to político é dinâmico; se esse poVo queT eleiÇões através desse Colégio Eleitoral ou através de eleições limpas,
para que um dia possamos sentar nesta cadeira do Sena~
do e prestar a nossa admiração a um Presidente da República legítimo, que represente a Nação com respaldo
popular, e não iSso que aí está, que nos envergo"nha
como cidadãos, porque aca~aram R~ r nos deixar de c.ôcoras perante o mundo civilizado, com essas manobras,
com esses subterfúgios e com essa argunientação desse
Colégio Eleitoral, que é uma vergonha para este País de

1984 .
O SR. ALOYSIO CHAVES- Esta é a observação de
V. Ex', esta é a análise de V. Ex• Da mesma maneira
como V,_ Ex•_form_ou o juízo a respeito da análise que estou fazendo, também formo para dizer que V. Ex• está
distorcendo os fatos, está se distanciando da realidade,
porque, se V. Ex~ é Senador, como eu, desde 79 nesta Casa, nem por isso estamos impedidos de integrar Colégio
Eleitoral, ao qual nos incorporou a Constituição Federal.
Sr. Presidente, se tivéssemos que aceitar esse tipo de
argumento, submetendo-o a um critério puramente temporal as soluçõ_es de problemas desta natureza_ou análo~
gos dentro desta Casa, irfamos chegar a conclusões esdrúxulas. O Congresso tem um poder constitUinte permanente - é o chamado poder constituinte derivado.
Detém esse poder não agora. Selll:pre o deteve ao longo
da nossa vida política. Desde a Independência que o
Co~gresso o detém, como o Ato ~dicional editado no
tempo do lmpério, a Revisão Constitucional no Governo de Artur Bernardes. No entanto, ninguém contesta
essa faculdade, por algum parlamentar se encontrar há 6,
7 ou 8_anos nesta Casa, podendo exercitar o poder
maior, que é o poder constituinte, e não podendo exerc:i~
tar um direito menor, que é de integrar o Colégio Eleitoral, que foi também pré-construfdo antes dessas eleições
gerais realizadas neste País, em 1982.
O Sr. Jaison Barreto- V. Ex' está sofismando, se me
permite.

O Sr. Jalson Barreto- Permite V. Ex-'- um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço o iiObre SenadOr
Jaison Barreto.
O Sr. Jaison Barreto - A última coisa que faria era
tentar desmerecer o talento de V. Ex•, que está sendo
manifestado agora na argumentação levantada a respei~
to da legitimidade desse Colégio Eleitoral. Sabe V. Ex•,
sabe a Nação inteiiril, que não corresponde à vádaçte o

O SR. ALOYSIO CHAVES- É a opiniã-o de V. Ex'
Com relação à vinculação a que V. Ex• aludiu, de maneir;J._ dis.cretã-, e fez bem o n_obre Senador de Santa Catarina, a mesma foi apresentada como um artifício diabólico
criado pelo Governo, para garantir a vitória, a maioria
esmagadora do PDS nas eleições de 82. No entanto essa
vinculação ê que beneficiou, extraordinariamente, a
Oposição em São Paulo, em Santa Catarina, no Paraná,
em Minas Gerais, como reconheCeu O atual Governador
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Tancredo Neves. Aquilo que era uma invenção diabólica
se transformou num instrumento bom, milagroso, para
dar à Oposição ...
O Sr. Jaisoo Barreto- O feitiço virou contra o feiticeiro:

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... a vitória que ela obteve em dez Estados da Federação. Assim se constroem
os argumentos, e, de sofisma-em sofisma, vaí a- Oposição
querer impingir ao povo brasileiro que todo esse movimento que ela faz é em virtude da defesa d~ u~ princípio
de legítimidade do Colégio Eleitoral, em defesa_ de um
princípio" de- eleição direta, quando o_ que está em jogo,
em causa, são os interesses muito pessoais, diretos, Per~
sonalíssimos, dentro da Oposição. (Não apoiado!)
O Sr. Jaison Barreto- A encrenca do PDS V.
nhece.

Ex~

co-

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente; todos
sabem, neste País afora, que à Presidente do PMbB se
lançou candidato a Presidente da República no exterior,
fato que me causou, muita estranheza. Nunca tive CO·
nhecimento de nenhum brasileiro que, em nosso passado, recente ou distante, se utilizasse de sua permanência
provisória no exterior para, dC lá, se declarar candidato à
Presidén_cia da RepUblica ..
O Sr.Jaison Barreto- Nas di retas, diretas que vamos
conseguir, nobre Senador. ~ diferente.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não. Luta o PMDB ...
O Sr. Jaison_Barreto- Criou um fato polftico, V. Ex•
há de convir. Não é pequena discussão.

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... para fazer do Deputado Ulysses Guimarães, homem ilustre, por quem tenho
o maior apreço, o seu candidato nato nesta eleição direta.
_
Luta o PDT pe_la eleição dircta'? Não. O PDTluta pela
candidatura do Sr. Leonel Brizola.
O Sr. Jaison Barreto -

É legítima.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Luta o PT pela eleição
direta? O PT luta pela oportunidade de, através a indicação do Sr. Lula,- poder consolidar a sua posição polftica no Brasil.
O-Sr. Mário Maia- E V. Ex•s. disputam por quê?
O SR. ALOYSIO CHAVES - É uma tu ta em torno
de interesses pessoais, é uma disputa interna de liderança, é uma tentativa de impor à Nação, num pleito di~
reta, para chegar à Presidência da República, nem que
isto importe em dissolver um Colégio Eleitoral legitimamente constituído, nem que isto possa conduzir depois a
um entendimento, a uma negociação e até à articulação
de um terceiro nome, ou de um quarto, ou de um quinto
nome, para superar o impasse da sucessão presidencial.
O Sr. Mário Mala- Esse quinto nome seria Walter
Pires ou Jarbas Passarinho?
O Sr. Jaison Barreto -Permite-me V. Ex' um aparte,
para finalizar? Não quero ser lrrlportuno, nobre Senador
Aloysio Chaves. É só_ uma pequena colocaÇão.

U SR. ALOYSlO CHAVES- Teria muito pl-azer em
ouvir V. Ex• mas a Presidência insistentemente ...
OSR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) (Fazendo soar
as Cãmpainhas.) __: Atenção, Srs. Senadores, a Casa ouviu com toda atenção o discurso do nobre Líder da Oposição, e gostaria que V. Ex's., também, em atenção a outro Líder que está f<I:Iando, interferissem depois de -os
apartes serem concedidos.
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O Sr. Jalson Barreto- O nobre Senador jâ me havia
concedido o aparte.
O SR. ALOYSIO CHAVES - AnterioiinCnte eu Ci
concedi a V. Ex~ Agora desejo avançar um pouco nas
considerações que estou fazendo. -Não é poique não te~
nha sempre o prazer de ouvir V, Ex• Ouço·o sempre com
muito apreço.
O Sr. Jaison Barreto- Eu retorno, nobre Senador.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, há outros pontos que desejo abordar nesta intervenção" ~que
faço hoje à tarde, sobretudo quando foram feitas aqui referéncias duras à pessoa do Sr. Miriislro dOEXército. A

Liderança do GoVCrno não- concorda,

repele essas- aCu-

sações. Elas não têm fundamento e constitui uma distorção das palavras de S. Ex•
É muito simples fazer uma "análise como a Cjue foi tentada hoje à tarde pela Oposição, extr;Jindo frases,
pinçando determinõJdos períodos numõJ ordem dO dia
para timr ilações que não se encontram absolutamente
no documento~_Quem ler a Ordem do Dia do Ministro
do Exéi'cíto vai constaiii{qiie S. Ex~, primeiro, reafirmou
os ideais que nortearam todos aqueles que participaram
da Revolução de 1964. Segundo, que esses ideõJ"iS não são
provisórios, não são temporários, mas são permanentes
e permanecem nõJ consciência de todos nós, porque eles
conduziram à restauração da ordem pública, à- restauração da paz no seio da família brasíleira, Permitindo
que o País saísse daquele terrível impasse em que se encontrava para abrir novos_caminhos de progresso, de desenvolvimento e de concórdia, caminhos que todos nós,
juntos, agora, estamos percorrendo. A ordem do dia acaba por afirmar que a fidelidade a esses ideais é reiterada e
o propósito é um só: do respeito à lei da manutenção da
ordem, das instituições e do cumprimento de todas as
medidas políticas que foram -tomadas, no sentido dessa
caminhada para a restauração democrática.

de maneira clara, de maneira a excluir qualquer dúvida,
porque a eleição indircta estú consagrada na Constituição, é um dispositivo Consfifucional, e o Senllor Presí~
dente, declarando que mã:ntém a eleição indífifã~- eStá
mantendo a Constituição, está cumPrindo a lei, está Caminhando no sentido que todos nós esperamos que seja
justamente a meta final a ser alcançad_a nesta renovação
democrática no País, Sr. Presidente, que é a plenitude
deste regime, em toda a sua extensão, no Brasil, como o
faz, en(atizo, o Presidente João Figueíredo.
O Sr. HumbertO Lucena- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Sua Excelência poderia dizer pensarei, ou poderei. Sua Excelência usou o verbo de maneira muito correta, muito apropriada, porque
está cumprindo dever constitucional. Ninguém aponta
uma declaração do Senhor Preside_nte da República dizendo que não se submeterá a uma decisão do Congresso
Nacional. Ninguém encontra uma manifestação do Senhor Presidente da República de insubmissão a qualquer
decisão do Congresso Nacional.
O Sr. Jaison Barreto- V. Ex• me permite um aparte?

o·sR. Ai.OYSI<) CHAVES- Todas as decisõ~ aquí
tomadas foram acatadas. Todas as leis votadas pelo
Congresso, ou foram promulgadas ou foram vet_adas no
uso de uma faculdade constitucional, todas as- elnendas
constitucionais, também aprovadas, e muitas aprovadas
em virtude de acordo obtido dentro do Congresso NacionaL De sorte que, quando o Senhor Presidente da República diz "manterei eleição indireta", Sua Excelência
está dec-larando, exatamente, aquilo que a ConstituiÇão
estatui, que a eleição a 15 de janeiro de 19"85 será por via
indireta.

_p Sr. Humberto _L~~~na- Permite_~· Ex• um apart_e?

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador, o MinistrO~-na
ordem do dia, fala em pegar em armas. Se V. Ex~ quiser,
eu leio.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não há nenhum motivo para espanto, para admiração, e não há, também,
como extrair outra conclusão qualquer, maliciosa, desta
declaração do Presidente.

O SR. ALOYSIO CHAVES- -Não é preciso que V.
Ex• leia, porque jâ o fiz com toda a atenção.

O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?

O Sr. Fábio Lucena-- V. Ex' leu que S. -êx' falã- em
pegar cm armas.
O SR. ALOYSIO CHAVES - V. Ex~ querer" tirar
uma frase, quer extrair uma expressão para dela retirar
conclusões indevidas. V. Ex', Sr. Presidente ...
O Sr. Fábio Lucena - Não estou retiranQ.o nada. Estou citando um fato que está na ordem do dia.
O SR. ALOYSIO CHAVES- ... verifica que o nobre
Senador Fábio Lucena interpelou diretamente o Líder
do Governo a respeito de notícia que teria sido publicada na imprensa. Notícia, evidentemente, que está na imprensa, como tantas outras que têm sido divulgadas, mas
cuja veracidade não podemos absolutamente afirmar
nem testemunhar, e muito menos, Sr. Pre.SlCe"i:~te:-reCõ
nhecer a procedência, a fonte de onde emanou essa r~fe
rência, ou seja, o uso~.
O Sr. Fábio Lucena - O jornal que a pública é da
maior seriedade, nobre Senador.

O SR.- ALOYSIO CHAVES ... de tropas de pâia- ~
quedistas para descerem sobre Brasília, a fim de evitar a
manifestação do Congresso: Pelo contrário, o que o Governo tem reiterado, o Governo tem declarado_é que
manterá a ordem pública, assegurará o reseito à Constituição, às leis vigentes. Causou estranheza que o_ Senhor
Presidente da República usasse o verbo "e manterei a
eleição indireta". Não há estranheza nenhuma, Sr. Presidente. O verbo tem que ser usado de maneira imperativa,

O-Sr. Jaison Barreto -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVFS- Vou concluir, Sr. Presidente.
V. Ex•, Sr. Presidente, não viu, aqui, ninguéni regiStrar, ninguém pinçar certas expressões do discurso do
Presidente, e discurso que já está incorporado nos Anais
desta Casa. Mas, aqui está: quando_o senhor Presidente
se refere a esSes valores - valores democráticos - Sua
Excelência díz que "entre esses valores se conta o convi~
vi o com o regime democrático, cujo aperfeiçoamento é a
nossa constante preocupação". Ninguém registra, para
destaCllr, esta expressão do Senhor Presidente da RepúbliCa:· "tenho plena consciência de que o caininho percorrido, sob o signo da democracia, que desejo plena e
atuante, foi inarcado por conquistas CUjo alcanCe é des-necessário encarecer"~
Só a Oposição nega o alcance de medida como a anistia, da medid'-l que revogou os a tos institucionais, da censura que foi suspensa neste País, eliminada, da concessão
plena do habeas corpus, e tantas garantias individuais.
Esta longa caminhada, que vem desde o Governo do
Presidente Geisel e se completa agora no Governo do
Presidente Figueiredo, está assinalada de conquistas,
conquistas obtidas através do Congresso, conquistas obtidas pelo PDS e com a participação da Oposição e de
outros segmêntos importantes da sociedade brasileira.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite um aparte?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Ouço V. Ex• _com muito prazer, nobre Líder.
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O Sr. Humberto Lucena-- Eu não pretendia interferir
no discurso de V. Ex•. já que V. Ex• também não me
aparte"ou quaildo estive nã tribuna. MUs, diante de suas
p<llavms a respeito dos comentários que fiz sobre a Ordem do Dia do Si-. Ministro da úuerra e o discurso do
Senhor Presidente da República, eu sou forçado a fazêlo_ V. Ex• afirmou que eu teria distorcido" as palavras do
Sr. Ministro do Exército. Se V. Ex• ler com atenção a Ordem_do_Dia, V. Ex• vai verificar que o que eu pus em relevo foi a Incoerência de S. Ex•, porque, em dezembro do
ano passado, no final do ano, em outra Ordem do Dia, o
Sr. Ministro Walter Pires havia afirmado que as circunstâncias que haviam levado os militares a interferirem no
processo político em 1964 estavam inteiramente superadas e eles estavam voltados para as suas atividlides profissionais. No entanto, neste pronunciamento de agora,
no dia 31 de março, o que se vê é coisa diferente. t S. Ex•
imiscuindo-se em matéria pertinente à área politica, S.
Ex~ fazendo referências acrimoniosas às campanhas de
mobilização popular pelas eleições diretas, comparandoas, inclusive, com as pretensas agitações de 1964, que redundaram ...
O SR. ALOYSIO CHAVES- Pretensas? Não houve
agítacões em 64? Passeatas, manifestações de rua, distúrbios~ ..
O Sr. Humberto Lucena- Para mim, pretensas. Acho
que na democracia tudo isso é legítimo, nobre Senador.
E que serviram de pretexto para a deposição de um Presidente da República e a edição de vários a tos institucio·
nais q-Ue liquidaram com a ordemjuridico-constitucioiwl
no Brasil.
- O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu espero que nos go· vernos dirigidos pelo PMDB essa democracia seja praticada. Espero, para verificar se isso realmente vai ocorrer,

sr.

O
HumbCrto Lucena- Eu não acredito que V. EX!:
tenha ,.;orno_ normal, como ~alutar essa intervenção do
Sr. MinistrO do Exército, '-ltravés de uma Ordem do Dia,
no proc_esso político brasileiro. Acho que nós somos uma
Nação amadurecida, estamos fazendo um esforço para a
sua democratização, e não temos Porqu-e aCeítui' esse tipo
de interferência castrense, que não se compadece com os
anseios do povo brasileiro. E, pOr outro lado, quanto ao
pronunciamento do Senhor Presidente_ da República,
essa frase de tom imperial a que me referi, "Manterei as
eleições diretas", considero nobre Senador, longe do que
df_;(V. Ext, das mais infelizes, porque é um menOsprezo
ao Congresso Nacional que vai-se reunir no próximo dia
25 para decidir se aprova ou não a emenda que restabelece ifnCdiatamente_as eleições diretaS. E quanto a V. Ex•
ter dito que o Presidente da República jamais deixou de
se submeter às decisões do Congresso, eu só lembraria
três casos: um, no GOverno GeiseL.
O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu me referi ao Governo do Presidente João Figueiredo.
O Sr. Humberto Lucena -

Eu chego lá.

O SR. ALOYSIO CHAVES - Não, V. Ex• jâ fez,
desses vinte anos, um discurso da tribuna. Espero que
me permita completar o meu pronunciamento ...
O Sr. Humberto Lucena - ... quando foi rejeit!i.da,
pelo Congresso, a reforma do Poder Judiciário; o Congresso foi fechado e houve a edição da reforma judiciária, e de outros decretos-lei.
O SR. ALOYSIO CHAVES - Estou-me referindo,
nobre Senador, ao Governo do Presidente João Figueiredo.
O Sr. Humberto Lucena - No Governo Figueiredo,
quando o Congresso rejeitou, na ausência do Presidente
da República - que se encontrava em Cleveland, em
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tratamento de saúde - o projeto da sublegenda, com a
sua chegada, o que fez Sua Excelência? Depois de uma
reunião no Ministério -àa Justiça, presidida pelo MiniS~
tro Abi-Ackel, com os Presidentes de todos os Partidos,
fazendo um acordo sobre a reforma e~eitoral, Sua ExceJêncía, de forma autoritáriã, marginalizou o seu Ministro, convOcou o Presidente do PDS, as Lideranças' do
Partido majorítário no Congresso_ e iinj:iôs à Nação o
"pacote de novembro" com a vinculação de votos para
as eleições de 1982..
O SR. ALOYSIO CHAVES - Este "pacote de novembro" beneficiou o Partido de V.. Ex•, nobre Líder.
Esta é uma interpretação unilateral que V. Ex• está fazendo; no caso, pessoal e o unilateral.
O Sr. Humberto Lucena - E, depois, quando o Congresso Nacional rejeitou vãrios decretos-lei sobre poHtica salarial, o 2".024, o 2.ó3b, o 2.045, O Q.uC YézoSua -i~"Xce
lência-, às vésperas da votaçãÕ do 2.065? Para intímid8.r o
Congresso, atemorizara a opiniãó P6blica, decretou medidas de emergência .. ~
O SR~ ALOYSIO CHAVES tação de V. Ex•...__

Esta é uma interpre-.

O Sr. Humberto Lucena- ... nci b1strito Federai. Este
é um fato histórico incontestável. Por conseguinte...
O SR. ALOYSIO CHAVES - Esta é uma inteipre-.
taçà_o de V. Ex~. porque o Presidente tomou a decisão ... O Sr. Humberto Lucena - Por cons-eguinte, vemos,
Excelência, que eu estou falando rigorosamente dentro
dos fatos.
O SR. ALOYSIO CHAVES- V. Ex' sabe que o Pre-.
si dente da República tomou medidas com base na Constituição Federal, com fundamento nas informações, nos
dados que recolheu, e no juizo que formou a respeito dos
riscos que existiam para o funcionamento do Congresso
Nacional. E não agiu mal Sua Excelência, agiu mUito
bem, se V. Ex~ considerar o que houve neste Congresso,
na votação do Decreto n'i' 2.024.
V. Ex' não citou um fato de in-sUbmissão do Presidente
à decisão do Congresso, de descumprimento da Constituição. Este é, reaJmente, um atributo que V. Ex• não
pode negar ao Senhor Presidente ~a sua perfeita submissão ao texto constituci"onal, o cUmprimento da Constituição e as providências que adOtou, não obstante as
incompreensões, as críticas, -muitas vezes injusta~ que o
feriram, no sentido de assegurar a consolidação do regime democrático.
O que fez o Senhor Presidente da Rep6blica, quando
voltou de Cleveland, como V. Ex' disse, foi orientar o seu Governo e o seu Partido numa dC:Cisão que não foi,
absolutamente, um "pacote" - porque todos sabem,
neste País, o sentido perjorativo em que V. Ex• empregou a palavra- e todo mundo sabe que a cédula que fOiaprovada para votação, no pleito de 15 de novembro de
1982, facilitou muitíssiri1õ-C:SSC:-p1eito, era incompar3.vel-mente mais simples do que aquela que se pretendia fazer,
mesmo por via da Justiça Eleitoral. Foi essa cédula que
permitiu, numa eleição &:eiil~- a menor margem de votos
nulos no Brasil, e de abstenções, também, porque o eleitor não encontrou dificuldades de võtar . .F'oí essa-cédUla
que permitiU, repitõ, a vitóriã C-Xpressiva.de Pai'-tidos~-da
Oposição,- em vários EsladoS da Federação brasileii-ã:.
COm relação aos dCcretos-leis, ainda demonstrada está
mais uma vez, a submissão-do Presidente da República à
Constituição. Quando o decretO-lei N9 2.024 foi rejeitado o Senhor Presidente usou de uma faculdade constitucional de, reformulando a lei, submeter outro decreto-lei
ao Congresso Nacional, que acabou aprovando-o sem
nenhuma ameaça, sem nenhum constrangimento, sem
nenhuma perturbação de ordem.
Agora, não caminharemos novamente, Sr. Presidente,
para a repetiçã_o dos episódios deploráveis que acotte-

ram nesta Casa, por ocasião da votação _do Decr~to-le"i
n9 2.024. c5 PDS, que de boa fe compareceu àquele ple-.
nãrio para votar, desconhecendo as articulações, estas
sim, diabólicas que se faziam, inclusive para atr!ntar contra a integridade física dos parlamentares, não marchará
mais, nas mesmas condições, para uma votação que
pode levar até ao sacrífiCio P6ssoaJ dos- membros deste
Partido.
Nós exigimos o respeitO ao CoriSresso, garantias pessoal dos Congressistas, à liberdade de decisão, decisão Hvre de cada um de nós dentro desta Casa, decisão que será, então, integralmente acatada pelo meu Partido e pelo
Presidente da República. Mas os episódios deploráveis
-que ocorreram naquela ocasião não se repetirão. E se alguém pensa, Sr. Presidente, em montar neste País um
movimento, ou articular um movimento para chegar a
_uma situação idêntica a essa, está redondamente enganado, está prestando um grande desserviço à-democracia e
ao esforço comum que estamos fazendo para a consolidação do regime no País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, querO, mais uma vez,
voltar à ordem do dia. O Sr. Ministro do Exército é um
auxiliar da imediata confiança do Senhor Presidente da
República, como todo Min"iSÍ-ro. EXeCuta Uma diretY.iz e
age de conformidade CÇI_m a orientação recebida do Seri&-oi-Presidente. Não-hi1-nenhUma irltroiniSsão indêbita,
numa atribuição presidencial, que está reinterando senão
- aquilo que o Presidente, também, vârias vezes já disse a
este País, isto é, que nós precisamos respeítar a COnstiR
tuição, manter a ordem, pre..o;;ervar a ordem pública, assegurar as franquias, as garantias e as liberdades individuais.
Esse movimento_como está sendo feito de eleição direta, em situação especial, senão circunstancial, está, de
fato levando à opinião -pública a impressãõ de -Que a
eleição direta é o remédfo milagrosO para todos os males
deste País. Como eu já disse, de outra análise, da tribuna
desta Casa, é uma panacéia para curar todas as enfermiR
dades. Nós sabemos, Sr. Presidente, que se as eleições diR
retas em si pudessem só pelo fato de dar nlaiof credibilidade ou maior sustentação política ao Presidente _eleito,
resolver problemas dessa natureza, o MéXico não seJ::staR
ria debatendo na grande crise económica que o flagela,
nem a Venezuela estaria com uma dívida de 32 bilhões de
dólares, nem Portugal com uma dívida de 14 bilhões de
dólares, e tantos outros pa[ses onde se faz regularmente,
o rodízio no poder.
A eleição direta, Sr. Presidente, pode ajudar, mas não
é a panacéia, não é o remédio milagroso que vai resolVer
todos os males. E como a Oposição já percebeu que
avançou perigosamente nesse -terren-o, difundindo essa
idéia no seio da opinião pública, colocando essa idéias
no espírito do povo e tem receio dos desdobramentos
diSsC), ãgÕ~~--procura recuar dessa posição. (Não apoiado!) Para dizer que, realmente, eleição direta não é ein si
o r_emédio, eleições diretas não resolvem esses problemas
da crise econômica financeira. (Não apoiado!), esses
problemas que afligem este País, mas eleição direta é o
instrumento válido porque resulta de uma consulta a
toda população que vai votar, reriovando -a sua confiança no mandatário supremo da Nação ...
O SR. PRESIDENTE (Le_noir Vargas) (Fazendo soar
a campainha.) - Com a mesma generosidade que tivemos com o Líder da Minoria, o tempo de V. Ex• também
já se;: esgotou.
O Sr. J aison Barreto- Permite-. me

v_. Ex• um aparte?

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu vou encerrar o
meu discuro. Já ouvi V. Ex~
Pretendo encerrar o meu discurso, Sr. Presidente, com
um apelo, que tenho renovado tantas vezes aqui nesta
Casa, para o diálogo político, alto, conduzido realmente
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com a intençã9 de unir todas as nossas forças para superar as difículdades que não são pequenas, dificuldades de
toda a natureza, com as quais se dep·ara este País; apelo
no sentido de que compreendemos que, acima da nossa
passagem transitória por essa Casa, estão os interesses
permanentes deste País. Nós precisamos pensar, e pensar
alto, em termos de Brasil. Nós precisamos construir,
quase no fim deste século, um regime sólido, estável, que
crie, no Brasil, uma sociedade aberta, livre e pluralista.
Este é o nosso apelo, esta a nossa mensagem. Deixemos
de lã d-o tudo que posSa criar obstáculo ou impedimento
à consumação desse objetivo. Persigamos esta etapa
como uma etapa vital para o Brasil, para a nossa vida
política e compreendamos que nós, integrantes de partidos políticos-,- é que temos a responsabilidade maior de
efetivar essas medidas, essa providências, e construir neste País, com a colaboração, ajuda e a orientação permaR
nente que temos recebido do eminente Presidente João
Figueiredo, a democracia que todos nós aJmejamos para
o Brasil. (Muito bem! Palmas!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
ALOYS!O CHAVES NA SESSÃO DE 4-4-84 E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE..
O SR. -ALOYS!O CHAVES- (PDS- PA. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
A Mensagem do Poder Executivo aprovada na Câmara e com urgência, não contém nenhuma ir~egularidade ç
nem abre nenhuma exceçào censurável. Pelo contrário,
ela corrige uma injustiça. Não institui nenhuma gTatificação, apenas manda incorporar aos proventos de aposentadoria eSsa gratificação, que H! se incorpora aos proventos de aposentado_~!a a t9dos os servidores que a tenham -reqUerido posteriormente à vigência âo Decretolei n9 1.709.-Essa incorporação 'visa exatamente a corrigir uma situação desigual. Servidores públicos com 35 anos de serviço,-já- na vlàência da gratificaÇão, ·que foram ~posenta
dos, não a incorporam ao provento, porque a lei não autorizava. A lei é posteriormente alterada e autoriza os
que se aposentaram depois da vigência desSa alteração,
levam a aposentadoria essa vantagem. É um direito, portanto, perfeitament~;_legítimo. É uma injustiça, que a
mensagem _do Senhor Presidente da República corrige.
Todos n_ós sabemos que pode haver falhas no funcionalismo público, mas os padrões de remuneração do funcionalismo p6blico estão ainda em nível abaixo daquilo
que todos desejarfamos ver, desejaríamos colocar. E o
Diretor-Geral do DASP, com sua dedicação e alto
espírito público, está paulatinamente corrigindo algumas
djstorções que se encontram nessa legislação. Uma dessas providências é a que consubstancia a mensagem do
Senhor Presidente da República. Não posso, portanto,
concordar com as considerações do meu eminente colega, Senador Benedito Ferreira, que reflete um ponto de
vista pessoal, e nem posso estender essa recriminação a
toda classe dos servidores públicos do Brasil.
. DISCURSO PRONUNCIADO. PELO SÍI..
H-UMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE04-04-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DÓ ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Para encaminhar a votação.)- _Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tem razão o nobre líder Aloysio Chaves quand~ diz
que nessa proposição de origem governamental, não se
cria qualquer nova gratificação. A gratificação de produtividade foi concedida, por lei, aos funcionários incluídos na categoria funcional de Fiscal de Tributos Federais do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e
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posteriormente foi estendido aos membros __do Serviço
Jurídico da União, aos Fiscais de Tributo de Acúcar e

Álcool e aos FiscàiS de CÕni-ribuiçÕes -Prcvidendárias.

Depois, como bem acentuou S.

Ex~.

o Decreto-lei 1.709

assegurou a incorporação à aposentadoria voluntária
com proventos integraiS dessa gratificação de produtividades, como também da gratifiCação de nível superior,
que é uma_outra vãntagcm que se encontra de_hii mUl~O
incorporada à legislação dos Servidores Públicos.
Então, não foram beneficiadps os. funcionários -que
haviam passado à inatividade anteriormen_te_ao Decretolei 1.709 que, ao meu ver, desrespeitou o princípio da isonomia inserido na Constituição, segundo o qual "todos
são iguais perante a lei",
Portanto, essa proposição vem jpstamente corrigir,
como bem disse o nob.re líder da MaLQria riesta Casa:,
uma injustiça clamorosa contra servidores aposentados
antes do Decreto-lei I .709.
Não _é verdade, Sr. Pres:idente. Srs. Senadores, que o
funcionalismo público do País, pelo seu volume, constitui um dos fatores de agravamento da situação financeira do País. Pelo contrário. os servidores- públicos federais, a partir sobretudo de 1964, foram os mãis penalizados - e nós temos Iipeitado aqui, quase -diariamente pela política- salarial do Governo, a tal ponto que sistematicamente, todo!; os. anos, seus aumentos vinham sendo feitos de 12 em_l2_mises_, enQuanto" que os empregados das empresas privadas passaram a perceber reajustes
semestrais. Por outro lado, até hoje os funcionários
públicos federais ilão faiem-su·s- aO chamado 1_39 salário,
uma velha conquista dos trabalhadores brasileiros, que
jã percebem. inclusive hoje, por conta do PIS, PASEP,
até o \49 salário.
Portanto, estamos com a consciência .tni.nqiiila, quando damos nosso voto favorável a essa proposição e, mais
do que isso, quando assinamos, com a· Líder Aloysio
Chaves. cm nome da Bancada do P~t.DB, a ufgêficia urgentíssima, para que essa maté_ria, que_ foi ap~o'la~~ t~~n
qOila e unanimemente ~a Câmara dos Deputados, pudesse, _desde Jogo, ser apreciada pelo Senado, e transformada em lei, rapidamente.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE4-4C84E
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Durante três Legislaturas, fui compUnheiro" na Câmara dos Depufados, do ex.- Deputado Mário Gomes, falecido anteontem em Brasília, repentinamente. Não poderíamos deixar de prestar a sua memória -as homenagens devidas: a inserçã"o-em ata de um voto de pesar e a
manifestação à sua família, ao Estado do Paraná e à direção nacional do PDS dos nossos .sentimentos pela morte de um dos homens públicos mais categorizados da
vida política nacional.
Acostumei-me a_ privar com aquele parlamentar não
só nas comissões, __como no plenário da outra Casa do
CongreSso Nacional. Não freqO~ntava a tribuna,,mas_foi
um grande coordenador. não só dos órgãos técnfCos da
Câmara, como dos trabalhos de plenário.
Como membro do ex-Partido Social Democrático, ao
qual também pertenci como o Senador Hélio G ueiros e
outros Senadores chegou a exercer a Vice-Liderança da
bancada majoritáiía e a vice-Presidência da Câma.ra dos
Deputados. Além de ter sido Deputado Federal, Mário
Gomes anteriorménte ocupou vários pOstos noS-qUaiSSe
destacou pela dedicação à causa pública: Oficial de Gabinete do Ministro da Guerra, Interventor do Paraná,
Secretário da Fazenda do_.Paranâ, Presidente da CO-

DEBRÁS ~ Adjunto do Presidente do Conselho da
Companhia Siderúrgica Nacional.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex• dá licença para um
aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr. Nelson Carneiro- Queria associar-me às homenagens que V. Ex• preSta à memória do saudoso-Deputado Mário Gomes, nosso companheiro da Câmara dos
Deputados, antigo Governador do Estado do Paraná
que foi, realmente, uma das mais nobres, _ma_is altas,
mais simpáticas e niais acolhedoras figuras que passaram
pela vida pública brasileira. Faz muito bem V. Ex• em registrar o infausto passamento do Deputado Mário Gome.~. que foi uma das figuras que honraram o Paraná e a_
vida pública brasileira.

-OSR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• q~e foi
igualmente seu companheiro de partido e de Câmara, e,
também fala de cátedra porque_ conheceu de perto as
suas grandes virtudes de homem público.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite V.

Ex~

um aparte?

Q_ 8_R.HUMBERTO LIJCENA - Ouço v, _Ex•
O Sr!__ Aioysio ChAves - Nobre Senador Humberto
Lucena, nào tive oportunidade de conhecer pessoalmente o Deputado Mário Gomes. Acompanhei, nos lances
mais importantes da nossa vida pública, a sua atuação
na _Câmara dos Deputados._ _e sei_ da sua reputação de
poÜtico, de homem público, de administrador eficiente e
probo. De sorte que, em nome da Bancada do PDS, peço
permissão para inserir este aparte no discurso de V. Ex',
associando-me à manifestação de -pesar que está formulando pelo desaparecimento desse ilustre paranaense,
que_ tanto honrou também o parlamento brasileiro.
O Sr. Lourival Baptista- Permite V, Ex~ um aparte?
O --SR.-- -HuMBERTO LUCENA nobre Senador.

Perfeitamente,

O Sr. Lourlval Baptista - Eminente Senador Humberto Lucena, também associo-me ao pesar que esi-a Ca- ·
sa, através de V. Ex', está manifestando pelo falecimentO.
do saudoso ex-Deputado Mário Gomes. Fui seu colega
na Câmara dos Deputados em duas legislaturas; era um
homem prestativo, atencioso e--que tratava os seus colegas com a maior lhaneza. Associo-me ao discurso de V.
Ex~. dize.ndo que o Brasil perdeu um grande patriota,
porque nos cargos que exerceu conduziu-se com dignidade além de ter sido um político que honrou a nossa classe. Muito obrigado a V. ~x'
O SR.__!IUMBERTO LUCENA- Çomo se vê, o se_!l--:_
timento de pesar e de saudade é generalizado pelo faleci-_
menta do ex-Deputado Mário Gomes.
O Sr. Almir Pinto- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Pois não.

O Sr.AIInir Pinto- N-obre Senador, ao chegar ao plenáriO V. Ex' já estava fazendo o necrOlógico do General
Mário Gomes da Silva. Não sei se disseram, foi baiano
de nascimento, nascido, se não me falha a memória, a 30
de marçp de 1898~ tendo falecido, aproximadamente,
com 86 anos de idade. Foi ele, como sabemos, VicePresidcnte da Câmara dos Deputados sendo um dos pioneiros de Brasília. dos que aqui primeiro chegaram para
a fundação de nova Capital. Passou pela Presidência do
Clube do Congresso, sendo por conseguinte, uma figura
_que teve uma destacada at_uação, não só na vida privada,
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como na vida administrativa do País. Era o aparte que
desejava dar a V. Ex', associando-me, em meu nome e
em nome do Estado do Ceará, às homenagens prestadas
esta tarde, nesta Casa, à memória do General Mário Gomes da Silva.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com as suas palavras Senador Almír Pinto, que completam os dados biográficos do ex-Deputado Mário Gomes, enCerro e.~ta homenagem que todo o Senado presta neste instante, àquele ilustre ex-Deputado.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SAN'TILLO NA SESSXO DE 4-4C84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HENRIQUE SANTILLO (PMDB- GO. Pro·
nuncia
dores:

ó seguinte disc_Urso.)- Sr. Pre.~idente e Srs. Sena: __

A rede hidroviária brasileira, avaliada em mais de 40
mil quilómetros de extensão, é uma das _maiores -do
Mundo e, paradoxalmente, uma das menos utilizadas
como via de transporte.

A flutuação foi uma das primeiras rriallc!i"ra:s-Utiliiadas
pelo homem para transportar cargas no interior dos continentes. Até _o princípio do séc_ula passado_ _era a única
forma de transporte de marcadorias cm grandes quantidades. O des_envolvimento tecnológico deu origem a novas modalidades de transporte de cargas. Primeiro as ferrovias, com a vantagem sobre a navegação de atingirem
praticumente qualquer ponto do território. Posteriormente, as rodovias, com a facilidade da movimentação
de cargas porta-a-porta. Na realidade, nos dias atuais, o
que se verifica é qUe as três modalidades de transportes
preci!;am complementar-se, dependendo do tipo de carga
a ser transportada e das distâncias a serem vencidas.
O Brasil, possuindo 15% do total de água doce da Terra, é detentor da maior rede mundial de aquavias, algumas interligadas com as redes hidroviárias-de palse.~ vizinhos e-que (êni o seu valor e prestabilidade aumentados,
tanto no seu significado económico, como social e poHtico.
Contudo, apenas 5% da carga do País é transportada
por hidrovias, embora gaste dez vezes menos combu~_tí
veis que o transporte rodoviário e três vezes menos que o
ferroviário.
Nossa extensa rede fluvial nunca teve o ·cuidado que
precisaria, para fazer com que nossos rios ddx3.SSeni de
ser apenas lugares para tráfego de pirogas ou de lazer,
em pescafiãs quase sempre predatórias, para se tornarem
autênticos vekulos de nosso progresso. Nossos rios raramente são dragados, não havendo praticamente trabalho
de contenção em suas mai-gens, enfim, não se efetuâm
obras rudimentares de conservação. Não é de admirar;
portanto, que calamidades públicas sejam freqUentes, resultantes de suas enchentes.
Por outro lado, a crise energética veio também
apanhar-nos, Pais de dimensões continentais, completamente desprevenidos em relação à utilização do transporte nuvial, o mais bara_to meío _de_ t~ansporte,
Advertências não são recentes.-Jã Saint-Hilaire, -em
seu livro "Viagem às Nascentes do ~o São Francisco",
escrevia em 1847:"E quando sabemos, por outro lado,
que já existe um meio de comunicação entre Goíá_s__~a
Capital do Pará através do rio Tocantins, tomando-se
um navio a pouca distância de Vila Boa, não podemos
deixar de nos espantar com as imensas vantagens que a
navegação nuvial poderia oferecer aos brasileiros ... Infelizmente" -_continua Saint-Hilaire "muitos anos ainda
vão escoar-se antes que os brasileiros possam tirar tão
bons proveitos da natureza e que os colonos da vizinhança de São João, em particular, contem com outros
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meios de comunicação além dos seus burros, atualmentc
os únicos navios nos seus desertos" E escoaram-se 137
anos ...

Em nosso Pais, quando se estudam os rios, pensa-se
:.~penas no seu aproveitamento hidroelétrico. Na verdade
um rio deve ser estudado sob todos os aspectos. Além da
potencialidade hidroelétric<l, o projeto deve visar ó controle de suas enchentes, os problemas de irrigação, e de
piscicultura, toda sua relação ecológica e a regularidade
de sua navegação.
Outrossim, não procede a tese de que os rioS brasileiros não são bons para a navegação, para justificar odescaso de nossos governos. Desde _o século 16 sào realizadas ligações e construídos canais nos- rios europeus: Nos
EEUU, extensas obras hidroviárias foram necessárias.
Na União Soviética há rios que apenas servem para a navegação menos de seis meses por ano, devido ão cOngelamento, e ainda assim. são construídas obras-hidroviâi-faS
de grande porte. Rio~ como o Amazonas, navegáveis de
forma perfeitâ pela pr6Pria natUreZa, -sao exceção à
geral.

O Sr. Aloysio Chaves- Veja V. Ex• a imprevidência.
O Tietê,~o Rio das Bandeiras, numa extensão de mil quilõmetros, um curso d'água completamente inaproveitado como hidrovia. Hoje constitUi obra prioritária do
Governo Montara. Segundo li na imprensa, pretende
abrir certa extensão do Rio Tietê à navegação fluvial, investi~ento para o qual estaría contando, segundo amesma notícia, com um empréstimo da ordem de 260 bilhões
de cruzeiros do Banco Mundial. Veja V. Ex' como é importante realizar a obra no_ momento exato - mesmo
que determinados fatores económicos aparentemente
não a justifii[uem- desde que com a visão tnais larga do
futuro e do desenvolvimento do País.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Neste caso, emi-nente Sen:1dor Aloysio Chaves, estou inteiramente com o
nosso ex-Ministro da Marinha, o Almirante Maximiano
da Fonseca, quando afirmou que, apesar das difiC!Jldades econômic<is atraveSsadas pelo País,- as eclusas da
Barragem de Tucurui são obras altamente prioritãrias e
qUC$tào de segurança nacional.

regra

O uso da hidrovia tocantins-Araguaia para a navegação comercial teve início- em 1773~ há mais de dois s1:culos. portanto, com o mapeamento de seus cursos pelo
viajante Antônio Tavares Lisboa.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR.HENRIQUESANTILLO -Ouço V. Ex•, com
prazer.

()Sr. Aloy.Sio Chaves -

Perfeitamente.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - V. Ex• fez referências ao rio Tieté. Faço logo em seguida referência
também à po:ssibilidade- não remota -da interligação
das baCias Araguaia-Tocantins e-do Paranâ-Tietê, ligando, portanto, o Brasil do Extremo Sul ao Extremo
Norte, por via fluvial.
O Sr. Alberto Silva- Permite V. Ex~ um aparte?

O SR. HENRIQUE SANTILLO O Sr. Aloysio Chaves- 31. Ex• destaca um assunto de
suma importância no seu pi-o"nunciamento no Senado da
República. Constituem ·tambérit umá preocuPaÇãO permanente de nossa parte o estudo e o aproveitamento racional das hidra vias brasileiras. Este assunto tive oportunidade de expor em longo discurso feito_ nesta Casa em
junho de 1979, a propósifo exã:tamente da construção
das eclusas na barragem da Hidro_elétrica -de Tucuruí,
construção que está em curso, obra que o GoVerno Considera prioritáría, e esperamos seja realmente ultimada
no mais curto espaço de tempo, porque com essas eclusas o Tocantins ficará, de imediato, com a sua navegação
regularizada até Marabá. Com a consttução da Hidroefétrica de San ia Isabel do Araguai<i, tereinos pradCarfu!nte 2 mil quilómetros de hidrovia ao longo do Brasil Central. A importância dessa hidrovia destaquei tambêffi,
quando no Goveino· do Pará, em carta que -enviei~ eõl
outubro de 1975, ao então Pr6sidente Ernesto Geisel.
ConSidero, nobre Senador Henrique santtffo, que eS:Sis
hidrovias respondem, em grande parte, pelo chamado
milagre da Unidade Nacional. FreqUentemente se litiíbui esse milagre à língua, à religião e à identidade de costumes, mas a língua, a religião e oS costumes também eram os mesmos na América- Espanhola, cujoS vicereinados se fragmentaram em mais de dez repóblicas. No
Brasil, ao lado desses fatores, temos os grandes rios que
cimentaram esta Unidade Nacional- o São Francisco e
o Tocantíns-Araguaia. Abrir essas hidrovias, aproveitar
racionalmente a grande Bacia Amazônica constitui obra
de envergadura para qualquer governo e obra para muitas administrações neste País. O destaque que V. Ex~está
dando a este assunto é digno do maior aplauso.

O SR. HENRIQUE SANTILLO - Nobre Semiclor
Aloysio Chaves, agradeço o aparte de V. Ex~ Estou certo, inclusive, que todos nós sobretudo parlamentares -que
representamos o Centro-Oeste e o No'rte do P2:iS- deVemos unir nossos esforços, envid.ar todOS õS- eSfOtçOS; iiõ
sentido de realmente conseguir a construção dessas eclusas da Barragem de Tucuruí) extremamente impOrtariteS
para o aproveitamento da Bacia do Araguaia-Tocantins
como via navegável.

Ouço V. Ex•

O Sr. Alberto Silva- Aborda V. Ex•, nesta tarde, um
tema realmente da maior importância para o País, e o faz
com aquele interesse que sempre demonstra quando se
trata dus coisas importantes deste País e com a precisão e
a inteligência que são características de V. Ex• Lembra~
ria apenas- e aqui nesta Casa há vários engenheiros, re~
prescntantcs dos seus respectivos Estados- que esta im·
-p-revidência a que se refere o nobre Senador Aloysio
Chaves é bem característica dos nossos Governos. Veja
V. Ex.•, por exemplo, qu_e quando se vai projetar uma hidrclétriCü tem-.se sobre a prancheta o projeto e, logo nos
primeiros traços, determina-se a altura da barragem, o
perímetro molhado do lago, isto é, qual é a área que vai
ser irtundada, Tucurui, se tivesse_ tido um planejamento,
se tivesse vindo ao Congresso o pedido de empréstimo
para fazer Tticuruí e nós tivéssemos debatido essa obra, é
evidente que num projeto desses deve sair como custo da
obra o aproveitamento da mata amazônica, mata tropiStl de fl9res_ta riq!Jíssima; e muito antes de C9meçar a
bã~agem já s-:e poderia t~r iniciado a retirada da madeira
e talvez até com o preço dessa madeira pagai a obr.t., incluindo no preço da obra Ocusto das eclusas, que é infinLta":lent~ ~enor do que: o projeto da ~idrelétrica~m Si.
Resulta-dO.....:.. e aqui ·aíndào é pior, nobre Senado-r Henrique Santillo, quero trazer-lhe uma contribuição_. O Ministério que cuida da hidrelétrica é um; o_ qUe cuida das
eclusas é outro, são dois países discutindo, e não chegam
a um acordo. Os recursos são diferentes, quando a obra é
uma só. Poderia ter sido melhor planejada, os recursos
deve ri :1m ser para a hidrelétrica, para as eclusas e para a
mata, esta mata cuja exploração acabou no famoso escândalo da CAPEM I. Se tivesse saído da prancheta à ordem: a mata a ser inundada_é tanto: são 100, 200 mil
hectures, vam.Qs tirar a madeira antes de começar a obra,
porque o dinheiro da madeira talve~-desse: Ao que eu estou informado, nobr~ Se~ador, o ~álculo .QI,l_e [o_i feito é
qUC-a -maw que foi ou que vai ser ínundada pela barra~
gem de TUcuruí valia 8 bilhões de dólares. A hidrelétrica
não rCustoU isso'. Incluir-se~rttm 6clusU, -barragfim, usina,
numa obra sô. Infelizmente, não é assim que se procede
no Brasil. Parahéns a V. Ex• pelo tema que abordou.
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O SR. HENRIQUE SANTILLO - Eu agradeço a V.
EX• imenSp.ri1ente. Ouço o Senador Mário Maia.
O Sr. Mário Maia - Eminente Senador Henrique
Saritillo, permita intrometer-me no seu discurso de tão
gruride importância que faz nesta tarde, mas eu, como
representante de um Estado do Norte, não poderia deixar de fazê-lo. I: que nós sempre demos uma importância
fundwnenta!, capital, para o aproveitamento, eu diria
sócío-econômico das nossas hidrovias, ou aquovias ou
potomovias, como queiram chamar, principalmente na
grande região Norte, que é servida pela malha da grande
Ba.cia Amazónica, onde _os seus rios, quer pela direita,
quer pela esquerda, como grandes afluentes tributários
da grande calha máter que é o rio Amazonas, oferecem,
no seu curso, milhares de quilómetros para serem per~
corridos por navegação de grande e médio calado, pelo
menos at~ o médio _de seus cursos . .l::ramas Deputados
Federais ~os idos de 1964, quando um técnico da então
SPVEA, se não me falha a memória, um coronel do
Exército, fazia uma conferência sobre os problemas hidroviários- e rodoviários da Região Norte da Amazônia,
e ele enfatizava a necessidade de se dar prioridade às comunicações através de rodovias. Já àquela época sugeríamos que o problema deveria ser atacado de modo
diverso, isto ê, dever-se-ia dar ênfase às hidrovias, aproveTtarldo os. cursos dos rios e que esses servissem de sustentáculos para o deseriVolvimento econômico da região,
colocando em pontos estratégicos pólos de desenvolvimento, através dos rios e não através das rodovias.
Aquela época nobre, ainda não se falava de crise de petróleo, não se estava imaginando, pelo menos no comum
da população brasileira, que nós íamos ter a grande crise
de_ energia que nós estamos vivendo atualmente. Então,
nós sugeríamos que fosse feito-um aproveitamento misto
da hidrovia e das rodovias. Isto é, aproveitar-se-ia o
grande curso do rio para, a partir das Ipargens do Amazonas principalmente nas margens dos grandes afluentes,
fazer-se estradas vicinais à moda espinha de peixe, tendo
por colu-na vertebral o rio e as vicinaís penetrando, a pai'tir das margens, ganhando a terra firme, atê uma extensão de 150 ou 200 km no máximo. Aí então, se faria-aS
provações, os projetas de assentamento, e o escoamento
du riqueza agropeucária que se fizesse nestas regiões seria trazido por caminhões, com um gasto muito pouco
de combustível e, então, transbordado para os navios
que daí demandariam aos grandes portos nacionais e internacionais. Infelizmente, nobre Senador Henrique
Santillo, a pressa, o açodamento de se fazer os projetas
de impacto, nos ga~ipetes do Sul do País, não levando
em consideração as necessidades regionais, levou o Brasil a gastar bilhões de dólares, como a Transamazôtfica e,
pior, com a Perimetral Norte, onde foram enterrados bilhões de dólares, sem resultado sócio-econômico algum
até_agora. De modo que ainda haveria tempo de se fazer
a ocupação sócio-econômica dã Amazônia, de modo
mais inteligente,_ ou seja, através das grandes hidrovias.
Portanto, eu me congratulo com V. Ex• e quero ser solidário com esse seu ponto de vista, no sentido de se dar
pri-oridade às hidrovias brasileiras que têm um potencial
enorme a nos dar C"om·o um fator de desenvolvimento
económico. Muito- agradecido, nobre Senador Hnerique
Santillo.
O SR. HENRIQUE SANTILO -Agradeço a contribuição valiosa de_ V. Ex• ao meu breve e despretencioso
discurso que pretende, abordar especificaniente, Sr.-Presidente, as questões atinentes à Bacia AraguaiaToCantíns.
Eu dizia, _anteriormente, que a hidrovia _Araguaia~
Tocantins já é aproveitada pelas populações ribeirinhas
desde 1777, e, a partir desta data, esses dois rios nunca
deixaram de ser navegáveis, verificando-se maior densidade de tráfego no Baixo Tocantins, entre Tucuruí e Belém c, também, ao longo de to_da a via.
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Acho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que devemos
envidar todos _os esforços no sentido de: que as eclusas de

Tucuruí e da Barragem de Santa Isabel sejam .realmente
construídas, ao mesmo tempo em que as barragens estão
sendo construídas. Não dá para esperar. A experiência
brasileira demonstra que quando se tenta esperar a construção das e.clusas, elas jamais são construídas. E, além
do mais, o custo da obra, Sr. Presidente, segundo os técnicos, é extremamente maior do qile se construída ao
mesmo tempo em que se faz a barragem para o aproveitamento hidrelétrico do rio.
O Rio TocantínS, inclusive, encontra-se, a partir do
momento em que se iniciou a construção da barragem do
Tucutuí, estrangulado nesse ponto. Ele precisa ser reaberto com a construção imediata dessas ~clusas.
Todos nós sabemos que as dificuldades são grandes,
que há falta de recursos, escassez de recursos no PaíS: Estamos todos cons_c_i6nt~s disto. Mas, estamos, como eujã
disse, ao lado do próprio Almirante Maximiano da Fonseca, quando ainda Ministro, que, -com a -sua responsabilidade de MiriiStro da Marinha, afirmou, embora reconhecendo a escassez de recursos, sem sombra -de dúvida,
a construção daquelas eclusas precisaria ser altamente
prioritária, por; além de outros mo_tivos, ser também
uma questão de segurança nacional, com o.que concordamos plenamente.
Trata-se de uma hidrovia que, restabelecida na sua
plenitude, por essas duas barragens com as eclusas, terá
extensão de 2.200- km de rio plenamente navegável.
O Sr. Hélio Cueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço'{. Ex•, com
imerlso pi"ãzer:=para, -postetiormenre;·co-ncluir o meu discurso.
O Sr. Hélio Gueirqs- Nobre Senador Henrique Santillo, faço corá ao inl.portante prOriunciamento de V.
Ex•, nesta tarde, sobre a necessidade de não se entravar a
navegabilidade da bacia do Tocantins-Araguaia. _Qlleú)
lembrar a V. Ex~ que o Brasil já" perdeu uma oportunidade de tornar navegável o rio Tocantins, em grande parte
dele, quando optou pelo escoamento do minériO da Ser-ra do CarajáS põf uma ferrovia, qUando o caminho natural de escoamento seria a hidrovia. Para V. Ex• ter uma
idéia do absurdo, basta di:Z.ef-qtiC essa Opção pela ferrovia Joi feita ao teriipo da maior crise de petróle_o; e ferrovia, naquela altura, como -é até hoje, movida a óleo diesel. No entanto, não se sabe porquê se fez essa opção
pela ferrovia, em vez de se usar a hídroviã. Agora, outra
vez, se embaraça a livre navegabilidade do rio Tocantins
com a construção da hidrelétrica de Tucuruí. O nobre
Senador Alberto Silva disse muito bem, quando mostrou
que a razão de todos esses erros é que ·quem constrói a
Tucuruí é a ELETRONORTE que só se preoCupa Com a
geração de energia elétrica; o resto para ela não interessa. Não existe nada que se sobreponha à ELETRONOR~
TE, quando faz as suas decisões. Isso significa que, -outra
vez, a ELETRONORTE quer saber só de geração de
energia elétrica e só quer saber da hidrelétrica. QUem
pensou em eclusas ficou _falando no vazio porque não
teve acolhimento. Quero acentúar que a c'onstrução das
eclusas importaria apenas em 10% a mais do valor hidrelétrica e, além das vantagens econômicas e desenvolvimento da região, existe o problema de segurança nacional, já focalizado pelo ex-Ministro da Marinha. De
modo que quero fazer coro ao_ importante pronunciamento_de V. Ex•, na esperança de que ainda haja alguma
possibilidade. Porque, de fato, eles estão construindo o
que eles chamam lá as cabeças, mas a construção das
eclusas será para quando Deus der bom tempo. V. Ex•
sabe muito bem que se esperar quando tudo_no Brasil estiver folgado para fazer alguma coisa, não se fará coisíssima alguma. V. Ex• tem razão quando denuncia à
Nação a interdição de um riQ de 2.200 Km, só porque
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não s:e teve o cuidado de construir as eclusas simultaneamente com a hidrelétrica de Tucuruí. Muito obrigado.
0_~~_. Fábio Lucena- Nobre Senador, eu go~tar_ia de
complementar o ap<lrte do Senador Hélio Gueiros, em
dois aspectos fundamentais. Primeiro, a hidrovia iria desembocar no porto do rio Pará, e não teria o gravíssimo
problema das marés que atualmente estão encontrando
no porto marítimo do Maranhão, com baixa-mar e preamar que variam de tO a 15 metros. O segUndo aspecto é
que a ferrovia foi construída pelo Governo brasileiro ao
preço estimado, na época, de 3 bilhões e 500 milhões de
dólares, para servir ao escoamento de empresa; estrangeiras. Era o complemento que queria dar ao aparte do
Senador Hélio Gueiros.
-

O SR. HENRIQUE SANTILO - Coloco-me inteira~
mente ao lado de V. Ex•s, no que diz respeito à opção entre a ferrovia de Carajás e a hidrovia, transporte hidraViáriO, pelo Tocantins, do minério d-o COmi>lexo-Carajãs. Mas gostaria de acrescentar outra coisa, no que diz
respeito à atualidade. Essa é uma opção, infelizmente errônea, que já se fez, e está em pleno curso. Mas há condições, a meu ver, de se reparar erros.
Eu lhes digo aqui, como conhecedor de causa, que a
margem leste do Araguaia tem vastíssimas terras baixas
e _férteis, prontas para_ .a produção de grãos, nes_te País.
Calcula-se que, pelo menos, 10 milhões de toneladas, por
ano, poderiam ser produzidas apenas no lado leste _do
Araguaía, no Estado de Goiás, em suas terras baixas e
capazes de serem irrigadas. O Projeto Formoso, embora
de forma irresponsáVel implantado, encontra-se lá para
não me desmentir, para, realmente, confirmar o que eu
estou dizendo, porque já está -em franca produção de
grãos de soja, de arroz, de milho, de sorgo e_de outros cereais, cuja produtividade está bem acima da média brasileira, de todas as Regiões brasileiras.
Então, seriam cerca de lO milhões de toneladas de cereais, a serem escoadas por essa via, a partir da Região
de Aruanã, no Estado de Goiás, até o porto e até a- 'foz
do rio Tocantins, em Belém do Pará.
t. uma situação realme_nte privilegiada. Nós, brasilei~
ros, não podemos permitir que o rio Tocantins e o riO
Araguaia sejãm eStrangulados por barragens sem eclusas. Isso será um crime cometido contra o futuro do_ nosso Pais, contra os nossos filhos e os nossos netos, contra
as gerações futuras de nosso País. Há, realmente, poten~
cialidades riqUís-simas na Região, nãO- ãpenas no que diz
respeito à exploração de minérios, ao· transporte- de minérios que é um transporte de grandes cargas que, portanto, deve ser feito pelo meio mais barato, de menos
-custo, como a hidrovia, como também o cereal.
Digo mã.is, airrda, a hidrovia AraguaiajT9cantins, pelas vias usadas atualmente, para os portos marítimos de
Santos ou Vitória, reduz, em dois mil quilómetros, a distâhda entre o Ceiltro-Oeste brasíleiro, entre o Cerrado
brasileiro, com toda a sua possibilidade de produção de
grãos, e os grandes portos dos países consumidores, Estados Unidos da América, pãísCs da Europa e o próprio
Japão. São dois mil quilómetros de ec-onomia de distânçia, no transporte dessas grandes cargas, para o futuro
deste País.
O Sr. Alberto Silva- Permite-me V. Ex' um aparte?
O SR~ HENRIQUE SANTILLO - Antes concederei
o aparte ao eminente_ Senador Virgílio Tâvorã, QUe- me
solicitou antes. Em seguida, ouvirei V. Ex•
O Sr. Vlrgilio Távora- V. Ex• está coberto de razão.
Não vamos nem discutir tudo Q que aqui foi dito porque
dizer _constitui consenso de todo esta.Casa.
Queríamos lembrar a V. Ex.• que o fulcro de toda essa
questão está na falta que temos de tradição hidroviária.
pode~í~mos
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Damos um exemplo: e, 1962, éramos Ministro da Víação
e Obras Públicas e tivemos um sonho, a pedido de gaúchos, de justamente fazer a ligação Ibicuí-Jacuí. O Ministério, naquele tempo, era muito poderoso: não existe
mais hoje essa Pasta. De maneira que recursos não faltam; foi feito o projeto. Embora Rio Grande, terra de expresidentes e de presidentes que se seguiram por decênios, desde a época em que deixamos a pasta. V. Ex•
nunca mais ouviu falar na ligação lbicuí-Jacuí fosse intentada levar a cabo. Mesmo que sua execução dimíilti[sse muitíssimo, barateasse todo aquele transporte de cargas pesadas no coração do rincão gaúcho. Demos um
exemplo a V. Ex•. Estamos de acordo com V. Ex• em
que, se as eclusas não forem feitas agora, dificilmente o
Serão após a execução da obra principal. Por esta razão:
porque nós, como matamos a navegação por cabotagem,
muito mãis ação perniciosa fizemos na navegação lildroviãria, na navegação através dos rios. Nós não temos, infelizmente, essa tradição e a pouca que tivemos foi, infelizmente, combatida e esquecida por todos os técnicos
existentes. Se V. Ex~ levar um projeto hidroviário para
qualquer centro técnico brasileiro, para qualquer clube
de engenharia, não despertará ele o menor interesse
quando, na realidade, é a navegação mais barata, mais
em conta e, no caso vertente, como disse V. Ex•, aquela
que dá uma economia maior de distância, de mais de
dois mil quilómetrps, se ouvimos bem as palavras de V.
Ex'. Eram estas as considerações que gostaríamos de
--aduzir ao discurso de V. Ex•. Governo A, governo B, governo C, todos eles caem, mercê dos pareceres dos diferentes órgãos técnicos na mesma rotina. t o automóvel
substituindo a ferrovia, é a ferrovia substituindo o transporte fluvial, o transporte lacustre e o transporte de cabotagem.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V.
Ex•. V. Ex•tem inteira razão. Não estou aqUi me referindo aos últimos governos b-rasileiros, a imprevidência é
histórica no Brasil.
E V. Ex• também tem razão quanto à falta de tradição,
à falta de conhecimentos técnicos. É claro que isto leva à
falta, inclusive de conhecimentos' técnicos no País, o que
é natural. E por isso mesmo, por ser importante o assunto, ele deve ser trazido - .. a meu ver- com mais freqUência- ás duas Casas que representam o Congresso Nacional do Brasil, quer dizer, é um assunto que iealiriente
precisa ser discutido, precisa ser trazido para a ãrea política para que as decisões possa, ser tomadas, estou convencido disto. Como parlamentares Te{:iresen-tanteS- do
Centro-Oeste e parlamentares representantes dos Estados do Norte, sobretudo do Parã, não podemos abrir
mão, de forma alg1:1ma, da navegabilidade dos rios Aragu aia e Tocantins. É uma questão que independe, a meu
ver, de tradição, independente de maiores conhecimentos técnicos na área. É uma decisão que está à flor da pele. Nós parlamentares, de forma suprapartidária, que
respresentamos, aqui, sobre, sobretudo os Estados do
Centro-Oeste e o Norte do País, não podemos abrir mão
da construção imediata das eclusas de Tucuruí e, também, da construção das enc\usas na Barragem de Santa
Isabel, quando ela estiver em construção, porque está
apenas projetada, no momento.
O Sr. José Lins --Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Primeiramente,
ouço o nobre Senador Alberto Silva. Logo em seguida,
ouvirei V. E•.
O Sr. Alberto Silva- Nobre Senador Henrique Santillo, V. Ex• traz com muita propriedade c oportunidade
ao debate um tema fascinante. Eu queria salientar dois
pontos do pronunciamento de V. Ex• Um deles, eu queria abordá-lo jã no primeiro aparte que dei a V; Ex•, o
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que muito ugradeço. Faço-o agor.a. O rio P::linaíba tem
1.200 quilómetros navegáveis; vai da pequena costa do
Piauí até o cenffo do País, chegando próximo à terra de
V. Ex~.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO -

É 'erdade.

O Sr. Alberto Slln- Gostaria, ainda, de lembrar que
fui membro do Conselho de Administração da COHEBE, Companhia Hidrelétrica de Bou Esperança. Na ocasião, fizemos uma tremenda força para que houvesse
uma eclusa na barragem de Boa Esperança, pam não fechar a navegação do rio Parnaiba, que tem 100 anos de
navegação- desde 1870 que o rio Parnaíba ê navegável
e leva as riquezas do mar até Goiás e vice-verstL Pois
bem, o caminho do sal- V. Ex~ que é de um grande Estado criador e produtor de grãos - o sal para os rebanhos brasileiros do centro do País, das regiões de Goiás e
Mato Grosso. percorre 4 mil quilómetros para chegar lá.
A região de Parnaíba pode produzir um milhão de toneladas de sal de baixo custo e a 1.200 quilómetros navegáveis do rio, que colocaria esse sal a um raio de 400 quilómetros dos maiores rebanhos ·de gado do interior do
País. A segu_nda é refeiente ao"S grãos que podem ser produzidos no Araguiiã.-Qllero dizer a V. Ex• que ouvi estarrecido que o Conselho Monetário Nacional está reu_nido e, provavelmente, vai tirar dos bancos particulares
aquela obrigatoriedade de aplicar 40% dos seus depósitos na agricultura, sob a alegação de que a agricultura
brasileira já pode caminhar com seus próprios pés. Imagine V. Ex~, que ê de_um_ Estado produtor: os produtores
não têm dinheiro" nem para frizer o plantio, como o Nordeste_ agora: c-omo é que a agricultura brasileíra pode
prescindir do apoio financeiro dos bancos? Por que jâ
pode caminhar com os seus próprios pé:;;? São dois pontos que V. Ex~ aborda. Realmente, a salvação do Paísestá na agricultura, na produção de grãos.
O Sr. Virgílio Távora- Interrompendo o ap.:trte de V.
Ex', Senador Alberto Silva, devemos dizer que isto é a
afirmativa que sai nos jornais, mas não~ isto o CfUe- pr~.:
tende o Conselho Monetário Nacional.
O Sr. Alberto Silva- Está decidindo agora, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora- Está decidindo até na hora
que V. Ex~ está falando. A matéria se·refere aos pequenos bancos regionais, que realmente não têm como fazer
esse emprego, e não aos grandes bancos, como BRADESCO, Itaú etc.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço o seu
aparte, nobre Senador Alberto Silva. Foi uma contribuição realmente valiosa. V. Ex• tem inteira razão. Seria
inteiramente absurdo_ reduzir a_inda mais os recursos
para o financiamento da produção agrícola no País.
O SR. PRESIDENTE(Lomanto Júnior)- Peço a V.
Ex• a fineza de concluir o seu discurso.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO - Encerrarei, Sr.
Presidente, não sem antes ouvir o Senador Mário Maia e
o Senador José Uns, com a benevolência de V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnioi') -_ Perfeitamente.
O Sr. Mário Maia - Complementando o meu aparte
anterior, ouvi o nobre Senador Virgílio Távora falar que
nós não temos tradiçã-o hidroviária. Eu queria lembrar
que no meu Estado, o Estado_ do Acre, há umaS duas ...
O Sr. Virgílio Távora - Eu disse exploração, é um
pouco diferente de tradiÇão.

O Sr. Mário Maia- Exploração, exploração da navegação hidroviâria.
O Si'. Virgílio Tálora- Exploração em grande escala
dessa navegação, é fato inconteste.
O Sr. Mário Mala- Exato. Isto é fruto da nossa imprevidência, fruto da nossa falta de tenacidade, falta de
persistência. _Quero lembrar aqui um fato da minha infância: quando _er_a menino ainda, na minha terra, a capital do Estado do Acre, Rio Branco, era servida durante a
época invernosa por embarcações regulares, as tradicionais chatinhas, nome regional que se dava àquelas embarcações,_ que eram exploradas por uma companhia ·ínglesa, a Amazon River. Portanto, nós não soubemos dar
continuidades à tradição de aproveitamento da navegabilidade dos rios. Veja bem, até o rio Acre, que-é um sub.afluerue do -Amazonas, afluente que~ d() Pliius, permitia a navegação, para informação aqui da Casa, de embarç_ações de calado médio, de 200 ou 300 toneladas, atê
O quase alto rio Acre, até a cida-de de Bras_ilêia. E, hoje,
esse tipo de exploração _dos rios está completamente
abandonado, porque n Amazon River foi extinta, substituída por uma companhia nacional, que não deu prosseK
guimento a ~sa exploração sim_ples e tã9 efetiva. E ~ioda
mais _uma informação: máquinas tocadas a vapor, com
energia a lenha, apanhada nos barrancos ao longS> dos
rios. Muito-obrigado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Senador Fábio
Lucena acaba de dizer que não fora a tradição de navegação nuvial do seu grande Estado do Amazonas, ele
nem teria mesmo condições de fazer campanha eleitoral.
O Sr. Mário Maia- Exaiarriente. Hoje, nós ainda nos
servimos das canoas, dos batelões, ..
. O SR. HENRIQUE SANTILLO -Ouço com prazer
- o nobre Senador José Uns.
O Sr. Jasé Lins - Senador Henrique Santillo, creio
q-ue V. -Ex~ _se_lembra dos acirrados debates que foiam
realizados a-qui, neste plenário, por ocasião da discussão
do sistema de escoamento do Projeto Carajás. Isto significa que temos todos nós conhecimento de que houve
vários estudos quanto às opções de escoamento desses
minérios, da produção do projeto. Venceu a decisão para
a coristruçãÕ- de ferrovia. E V. Ex~ sabe o porquê: é que
com a conclusão o Porto de Itaqui este daria coridições
de grande calabre para as cargas dos grandes navioS, que
seriam necessárias para baratear o custo do transporte.
Mas, quanto ao aproveitamento dos nossos rios- exceto que nossa exp_eriência não s6 é pequena mas ela tem
sido muito unilateral - temos feito aproveitamentos
para fins hidroelêtricos. Âs vezes, nos esquecemos de que
essas. vias serão necessárias como transporte. A eclusa é
fundamentaL O que eu queria dizer a V. Ex• é que, há
poucos dias, durante um discurso pronunciado por um
dos nossos co_legas, sobre o mesmo tema, o Senador
Gabriel Hermes anunciou quejâ teria sido tomada a decisão de que os recursos estavam assegurados para a
construção da parte interna da eclusa, já que a parte externa poderia ser feita mesmo depois de toda a obra concluída.
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Essa é a preocu- pação que temos. Trago justamente aqui essa preocupação ...
O Sr. José Lins- V. Ex' tem toda razão, é fundamental.
O SR. HENRIQUE SANT!LLO - ... que é de não
concordar que se faça apenas essa parte interna, que não
é o termo correto, o certo é a cabeça da eclusa.
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O sr:-.rosé-LiDs- Mas, se não for feita a parte interna, jamais a eclusa será construída; sendo feita a parte
interna no momento, a qualquer hora, ou até imediatamente, poderá ser feita a segunda parte.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Preocupa-me a
falta de tradição e de previdência dos nossos Governos,
preocupa-me muito. E a experiência brasileira está a demonstni? que sempre que isso O:corre, na verdade, o restante da obra nãO se -faz, além- de serem extremamente
maiores os custos. Então, não há o que discutir, ao meu
ver. Nós precisamos envidar esforços no Senado, sobretudo, que representamos os Estados, para que-essas eclusas se construam imediatamente, e também na Barragem
de Santa Isabel, porque serão dois mil e duzentos quilómetros de uma imensa estrada quase retilínea, ligando o
Sudoeste do meu Estado e o Leste do Mato Grosso do
Sul a Belém do Pará.
O Sr. José Lins- Trouxe a informação a V. Ex• que,
aliás, já sabía. MaS, louVei o esforço que faz em defesa da
navegabilidade dos rios do ineu Estado.
O SR. HENRIQUE SANTILLO - Agradeço a V.
Ex•
Conclu_o, Sr. Presidente:
A promoção de várias campanhas com vistas ao dew
senvolvimento da navegação no rio Araguaia culminou
com a criação, em 1870, da "Empresa de Navegação a
vapor do Rio Araguaia".
A importante bacia do Araguaia-Tocantins pode ser
dividida em dua~ áreas: a que se situa ao sul do paralelo
5'>' e 30, uo montante das cidades _de Imperatriz, no Tocantins e Araguatins, no Araguaia, e a parte setentrional,
a jusante dessas cidades.
Na parte sul, relativamente bem servida pela rede rodoviária, o sígriíficado económico atual da navegação
fluvial é muito reduzido, embora possa ser extraordinariamente inCreinetJfã:dó se-forerii ·melhoradas as condições de navegabilidade em alguns trechos dos dois
grandes -r"ios, garantindo a continuidade da via.
Na parte norte, atê recentemente, o rio Tocantins era a
única :-:ia de acesso para as populações do seu vale.
Os principais rios da Bacia, o Tocantins, o Araguaia e
o rio das Mortes .,...., somam, em águas altas, mais de
3.800km de vias navegáveis contínuas.
A existência de extensos trechos naturalmente navegáveis e a oportunidade de construção das barragens para
fins hidroelétricos, coin a otimização de seus usos para a
geração de energia e para a navegação, justificam, de
pronto, a criação da hidrovia Tocantins-Araguaia. Essa
hidrovia dotará a Região Central do País, a médio prazo, de_ uma via de tra_nsporte para grandes volumes de
carga de baixo valor unitário (cereais, minérios, calcário,
sal e combustível) e com as funções de viabilizar a exploração em larga escala dos recursos naturais da ãrea servida, promovendo seu rápido desenvolvimento. Essa hidrovia reduzirá em dois mil quilómetros a distância entre
o Centro-Oeste brasileiro e os portos europeus e norteamericanos.
O cursO total do Rio Tocantins é de cerca de 2.400 km
e a sua divisão faz--se da seguinte forma:
-Alto-Tocantins: das nascentes, nas proximidades de
BrasHia, à cachoeira do Lageado, com extensão de 1.060
km e desnível de 925 m;
-Médio-Tocantins: do Lageado à cachoeira do Itaboca, com extensão de 980 km e um desnível de 145 m;
-Baixo-Tocantins: da cachoeira de Itaboca à foz, em
_360 km e 50 _m de desnível.
O aproveitamento racional da· Bacia do Araguaia~
Tocantins para a navegação fluvial representará a redenção do Cent~o-Oeste .e grande parte do Norte do
País. A existência de trechos bastante extensos de vias
naturalmente navegáveis e a oportunidade de construção
das barragens para o aproveitamento do potencial hi-
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droelétrico desses rios justificam de imediato os inVestimentos necessários para sua viabilização. São 2.200 km
de hidrovia, cuja implantação definifiva'Tar-se-á por I f3
do custo de uma rodovia da mesma extensão.
Essa importante hidrovia dotará a Região Central do
País, a médio prazo, de uma importantíssima via de
transporte para grandes cargas de baixos valores unitários, como cereais, minérios, calcãrio, sal, combustível,
etc., e com as funções de viabilizar a exploração em larga
escala dos recursos naturais da área servida promovendo
seu rãpido desenvolvimento. O vale do Araguaia, no
lado de Goiás, já começa a aumentar extraordinariarpente a produç1io de grãos, como o arroz, o milho e a soja.
Essa hidrovia reduzirá em dois mn quilómetros a dtstân~
cia entre _os cerrados do C_entro-Oeste e os portos europeus, norte-americanos e japoneses.
O Araguaia corre quase paralelamente ao T6cantins
num curso de 2.115 km e desnível de 700 m, de s_uas nascentes, à sua foz. Até a cidade de goiana de Baliza à foz
no Tocantins, numa extensão de 1.718 km e desnível de
apenas 146 m.

O principal afluente do Araguaia -é O rio das Mor_te_s
com extensão de 890 km, e que desemboca nas proximidades da cidade de São Fêlix do Araguaia.
No Mêdio-Araguaia, deve-se destacar a existência da
Ilha do Bananal, com uma área de 20.000 km 2, compreendido entre os dois bruços do Araguaia, dos quais o
de Javaês, a leste, não é permanentemente navegável.
O sistema hidroviário da Bacia deve ter no leito navegável do Aruguata e seu principal eixo. Este, após a construção das eclusas de Tucuruí e de Santa Isabel, contará
com 2,200 km de extensão, ligando o Ciil.tro-Oeste brasileiro à Região No_rt_e e ao Oceano Atlântico.
Constítuiráã principal via de integração do Brasil pelo
interior. Em futuro próximo Com a interligação da Bacia
do Tietê à do Amguaia, possibilitará a integ-ração do
Centro-Sul ao Norte do País.
O transporte fluvial nessa hidrovia é reillízado por
processos muito rudimentares, desde a navegação propriamente dita, até a carga e descarga de mer~?-do~ias e o
embarque e desembarque de passageiros.
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Todavia, a possibilidade de transporte hidroviáriode baixo custo e de baixo consumo de energia - abre
amplas perspectivas para o aproveitamento económico
do grande potencial de recursos naturais existentes na
Região. As barragens e eclusas de Tucuruí e as Sta. Isabel constituem empreendimentos que superam os dois
maiores obstáculos existentes (corredeiras de ltaboca e
de Santa ls_abel) para transformar os rios Tocantins e
Araguaia em uma hidrovia de mais de 2.000 km de extensão, desde a foz até Aruanã.
A área de influência di reta da hidrovia estende--se à região leste do Estado de Mato Grosso, a grande parte da
<irea do Estado de Goiás, ao sul e leste do Parâ e ao extremo sudoeste do Maranhão.
De toda essa região, é extraordinariamente grande o
potencial de produção agropecuária; em margem de expansão de 25 milhões de hectares para atividades agríco~
las e de_25,5 milhões de hectares para a pecuária. Seu
aproveitamento pleno significaria a necessidade de transK
portar 10 milhões de toneladas de grãos.
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É por isso que, em função do baixo peso demogdifico
da região, o baixo valor por unidade de volume da grande maioria das cargas a serem movimentadas, e grandes
distâncias aos maiores centros consumidores e aos portos de exportação, os investimentos em meios de transportes maciços e económicos (hidrovias e ferrovias)
constituem o elemento decisivo para o aproveitamento
do grande_ potencial agropecuãrio, -florestal e minerãrio
existente na Região.
Eis porque a .crescente preocupação com os projetas
de grandes barragens. A hidrovia Araguaia-Tocantins
passou a ser a melhor opção para a redenção dessa grande porção do interior brasileiro. Assim todos os setores
políticos do Centro-Oeste e do Norte do País precisam
compor uma forte unidade na defesa dessa obra, única
capaz de promover a integração económica da região.
Não se pode permitir a paralização da construção das
eclusas junto à hidroelétrica de Tucuruí. Elas são vitais
para o progresso do Centro-Oeste e de boa parte do Nor~_
te do País.- A despeito das enormes dificuldades econômicas do País, essas eclusas precisam ser construídas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

Por outro lado, a exploração racional da floresta amazónica, que ocupa a parte norte da região do AraguaiaTocantins, pode proporcionar um fluxo anual de aproximadamente lO milhões de toneladas de toras para serrarias.
São quase incalculáveis os potenciais fninetais da área,
compreendendo o complexo de Carajâs:

-

18 bilhões de toneladas de ferro;
I bilhão de toneladas de cobre;
60 milhões de toneladas de manganês;
-47 milhões de toneladas _de níquel;
- 45 milhões de tQOeladas de bauxita.

-

Atualmente, quase a totalidade do transporte de cargas na área de influência do sistema Araguaia-Tocantins
é re<llizada por rodovias. No entanto, a rede asfaltada é
insuficiente em termos quantitativos e a rede implantada
é precária em termos qualitativos, sofrendo contínuas in~
terrupções de tráfego na estação chuvosa, coincidente
com os meses de colheita na região.
V~rifica-se, de_outro lado, que o transporte rodoviário
apresenta perspectivas de custos CreScentes:

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG[L/0 TÁVORA NA SESSÀO DE 4-4-84 E
QUE, ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR- VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tendo sido indicado para, na qualidade de convidado
especial, acompanhar o Senhor Presidente da República
em sua viagem ao Marrocos e à Espanha, solicita o -eminente Senador Albano Franco que lhe seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos dos
arts.. .36, § 29, da Constituição, e 44 do Regimento Interno.
Presidente da Confederação Nacional da Indústriji,
sentir1ela indormida dos interesses do empresariado nacional, a inclusão de nosso colega na Comitiva Presidencial que vai à Espanha _e Marrocos, só nierece aplausos
pelo que de benéfico -e prOveitoso resultará dos entendimentos econômicos a se realizarem no decorrer dessa
viagem.

_-o

nosso pa_recer é faV-orável. (Muito bem!)
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1.1

-ABERTURA

1.2

-EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
-

N~'

64/84 (nl' 93/84, na origem), restituindo au-

Oeriúncia de cHma artificial de insegurança que se
procura criar no Distrito Federal a propósito da
apreciação, pelo Congresso Nacional, de proposta de
emenda à Constituição restabelecendo eleições diretas para a sucessão presidencial.

_ sarinho, do Ministério da Previdênc-ia e Assistência
Social, a fim de que, perante o Plenârio, preste informações sobre a crise econômico-financeira da Previdência e Assistência Social. Votação adiada por falta
de quorum.

SENADOR MARCONDES i:JADELHA, como
Líder- Reparos ao pronunciamento de seu antecessor na tribuna.

- Requeri~ento n"' 896/83, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 7.6 e 77, do Regimento Interno, a
criaçã-o de uma Comissão Especial Mista, composta
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca d~ Manaus, bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causaS da fragilidade-do modelo da Zona
Francá de Manaus. Votação adiada por falta de qno-

tógrafos de projetç de lei sancionado.

!.3- ORDEM DO DIA
1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa

1.2.3- Leitura de projetos

-ao

Projeto de Lei do Senado n9 52/84, de autoria
Sr. Senador Pedro Símon, que dispõe sobre o processo para cobrança de crêdito hipotecário vinculado ao
Sistema Financeiro da Habitação.
- Projeto de Lei do Senado nl' 53/84, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera disposi-

tivos da <.:onsolidaç-ãO das Leis do Trábaniõ,- coffi Vistas ao estabelecimento de maiores garantias para os
representantes dos empregados nas CIP As.
1.2.4 -

Discursos do Expediente

- Projeto_ de Lei da Câmara n9 62/83 (n"' 149/75,
na Casa de origem), que modifica o ait. 27 e seus parágrafos da Lei n"' 2.004, de l de outubro de 1953, alterada pela Lei n"' 3.257, de 2 de setembro de 1957,
que dispõe sobre a política naciOnaf do petr6leo e de- fine ai atribuições do Congresso Nacional do Petróleo, instituí a "Sociedadé por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências.
(Em regime de urgência.) D.lscussio encerrada, após
pareceres _favoráveis das comissões competentes, voltando àqueola co~issào em Viàude do recel;llm~to de
emenda em pleiiârio, tendo _usado da palavra os Srs.
Senadores Itamar Franco, Virgüio Távora i Passos
Põrto.

SENADOR HELVIDIO NUNES- Apelo a autoridades do Governo Federal em favor da brevidade
do repasse à CEPISA dos recursos necessários à
construção da Unha de transmissão São João do
Piauí-Pícos, no Estado do Piaul.

-Projeto de Resolução n"' 127/82, que aprova as
conclusões e-- recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de IQquêií.to instituída pela Re-solução n" 69, de 1978. Votaçio adiada por falta de quoM

SENADOR "JOSE FRAGEUl- RefOrma Constitucional.

rum.

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -

Eleição
do professor H-ermann Gorgen, para sOcio benemérito da Fundação Hilton Rochi:t.

do-

SENADOR MILTON CABRAL - Eleição
.professor Arnaldo Niskier para membro da Academia Brasileira de Letras.
SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder
-Telex recebido do Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, de protesto contra ato
arbitrário praticado por agente de polícia- fedeia.I,
violando dependência e prerrogativas daquela Casa.

-- ReciuerimentO n"' 857/83,-solicitando, nos ter~
mos _dos arts- 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criaÇão de uma C-o~issão especial, composta- de 7
-(sete) membros_,-pa:ra, no prazo de 90 (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias pUblic:S-das na Iinprensa
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivado-sde petróleo; bem COmo a eJúensão ctesubsf- di os éoncedidos ·ao setor petrolífero. Votaçio adiada
-por falta de quorum.
-Requerimento n<:> 6f84, solicitando, nos termos
do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação _do Senhor MiriistrO Jarbãs-Gonçalves-Pas-

rum.
-Projeto de Lei do Senado n" 16/82, de autoria
do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar· alho. Votaçio adiada por falta de
quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 280/80, determinando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
lribuii.ais com-jUrisdição em todo terfitório nacional.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n"' 21/83, que dispõe
sóbre a redução do preço do âlcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica. Votaçio adiada por
falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR FÂBIO LUCENA - Considerações
sobre as medidas de emergência inseridas no texto
Constitucional.
SENADOR MARCONDES GADELHA- I Encontro Nacional do Sistema Fluviário, encerrado ontem na cidade_de João Pessoa - PB.

SENADOR NELSON CARNEIRO- Documentá elaborado pelas Federações de Comé~cio do Nor-
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deste e encaminhado à Confederação Nacional da Indústria, contendo sugestões para o equacionamento
dos principais prOblemas decorrentes da seca na região nordestina do_ País.

SENADOR JORGE_KALUME ,-_Necrológio do
Dr. Alberto Zaire.

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

Ata da

2- DISCURSOS PROFERIDOS_ EM SESSOES ANTERIORES
Do Sr. Milton Cabral, pronunciado na sessão de44-84.

Do Sr. Humberto Lucena, pronunciado na sessão
de 5-4-84.
Do Sr .. Henfique Santill~, pronunciado na sessão
de 5-4-84.

31~

-----

3 - RETIJi'ICACOES
Ata da 18• Sessão, realizada em 26-3-84.
Ata da 19• Sessão, realizada em 27-3-84.

4- MESA DIRETORA
5 - LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-

DOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
- .. .
.
.

Sessão, em 6 de abril de 1984

2? Sessão Legislativa Ordinária, da 47? Legislatura
Presidência dos Srs. Lenoir Vargas, Almir Pinto e Marcelo Miranda
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume ;- Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente - Odadr Soares .....,. __H_ê]iQ __Gy_eirQL
- A(exandre Costa- José Sarney- A(berto SilvaHelvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins-~ Virgílio
TávOra_; Humberto Lucena - Marcondes Gade_lh_a -:-:'
Milton Cabral~ Aderbal Jurema- Luiz Cavalca_nte ~
Lourival Baptista- Jutahy Magalhães- Itamar Franco --Henrique Santillo- Mauro Borges- José Fragetli - Marcelo Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente,
~ lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Restituindo aut6grafos de Projeto de Lei sancionado:
N~' 64/84 (n' 93/84, na origem), de 5 do corrente, referente ao Projeto de Lei nv 18, de 1983-CN._ que regula o
exercício da profissão de aeronauta, e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n9 7.183, de 5 de
abril de 1984.)

PARECERES
PARECERES Nos 72 E 73, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei n9 37, de 1983 (nl' 3.981-B,
de 1980, na Câmara dos Deputados), que "acrescenta parágrafo ao art. 225 da Consolldaçilo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nl' 5.452, de 19
de maio de 1943".
-PARECER No 72, DE 1984
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
O projeto em exame, originário da Câmara dos Deputados, tem por objetivo específico -aàeSCentar párágrafo
ao artigo 225 da Consolidação das Leis do Tr_abalho, no
sentido de definir a prOrrogação normal de trabalho da
mulher bancária, determinando, no caso, que se aplica o
disposto no art. 374 da Consolidação, observado o limite
de 30 (trinta) horas semanais.
A Consolidação das Leis do Trabalho, com a redaç_ão
da Lei iii' 215, de 7-10-69, determina em seu art. 224, que
a duração normal do trabalho dos empregados em causa, será de seis horas contínuas noS dias ú'"teis, exceto aos
sábados, um total de trinta horas por semana, permitindo, no entanto, em caráter ex._cepcional, uma prorrogação de até duas horas diárias, fixado o limite de qUarenta e cinco horas semanais (art. 225 da redação da Lei

nq 6.637, de 8-5-79, o que dá aos empregados em bancos
e casas bancárias tratamento diverso daquele dado aos
empregados em geral.
Vejo na proposição e na medida prátíca que ela encef:
ra a saudável intenção do legislador em atender uma das
reivindicações mais sentidas dos bancários. Entretanto,
ao atender somente à mulher bancária, o projeto pode
tornar-se um instrumento de discriminação do trabalho
feminino nos Bancos. Nesse momento de profunda recessão econômica, com demissões de bancários em todo
País, as mulheres bancárias seriam mais vulneráveis, nos
casos de demissões. Neste sentido a contratação de pessoas do sexo feminino e o seu acesso aos postos de chefia
nos Bancos seriam cerceados, porque em última análise
as vantagens da mulher bancária aumentariam a folha de
pagamento dos Bancos.
Ante o exposto, sugiro o arquivamento- do projeto.
Sala ·da êomissão, -17 de novembro de 1983. -Jutaby_
Magalhães, Presidente - Fernando Henrique Cardoso,
Relator- Hélio Gueiros- Altevir Leal- João Calmon
- !ris Célia.
PARECER N~' 73, DE 1984
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador José Fragelli
A proposição em tela, de autoria do ilustre Deputado
Oswald-o Lima, tem por objetiVo acresCentar pãrâgrafo a

Abril de 1984

dispositivo da ConsolidaÇUO- das Leis do Trabalho, que
regula a duração normal de trabalho dos bancários.
Com o objctivo de proteger o trabalho da mulher, a

inclusão sugerida delimita a prorrogação da jornada de
trabalho aos termos do art. 374 da CL T, observado o
mite cte 30 (trinta) horas -semanãis.

li~

Preliminarmente, considero de grande utilidade algumas considerações acerca-da competência -desta Comissão para a anãlise de matérias, como a que onr se examina, que não envolvem a apreciaçã-o Oe temas relatiVos às

finanças estatais.

- --

-

Reportando-me a precedentes acolhidos por este órgão técnico desde 1981 (Pareceres n~'s PLS 356/7-9~ de
26. 11.8 I; 227/79, de 20.05.-82), por ocasião do exame que
procedi no PLS n'~ 52, de 1981, o qual sugeria alterações
na CLT, teci as seguintes considerações:
"Dentre as hipóteses previstas riO art. 108, Regimento Interno, o qual fixa a competência da Comissão de Finanças do Senado, não há onde se possa
enquadrar matéria pertinente ao dirCito do trãbalho.
Tem sido constante, e a nosso ver incorreta com
a devida vênia, a designação da Comissão de Finanças para se manifestar sObre- proposições que
tratam, exclusivamente, de relações oriundas de
contrato de trabalho."
Tal procedimento deve-se provavelmente, â exegese,
atribufda ao item VII do supra citado dispositivo, que
preceitua:
''Art. 108.
opinar sobre:
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VII- Qualquer matéria, mesmo privativa de
outra ComissãO, dCsCfe- qUe~ JineCHãia ou- remOtãmente, influa na despCs.a ou ria ·receitã pÓblica, -ou
no patrimõ"il.io da União."
-

Ora, em que pese o respeito à interpretação f:xtensiva
que se procura_ dar ao referido preceito, atribuindo às
normas de regência das relações laborativas influência
imediata ou remota na despesa ou reCCita pública:,- c()m
ela não podemos compartilhar.
Consoante diretriz constitucional compete à União legislar sobre direito do trabalho (art. 8'l', XVII, b).
Ao dispor sobre a Ordem Económica e Social, a Constituição Federal assegura," ID.edlante lei, um elenco de direitos aos trabalhadores, visando à melhoria de sua condição social (art. 165).
Deduz-se, dai, que é função do legislador federal viabHizar a ascensão da classe trabalhadora, independentemente dos interesses meramente financeiros a cargo da
administração pública.
O fato de se ter que admitir o Estado como empregador não pode levar-nos à suposiçãO i:fe que o-Seu -iriteresse peculiar, nesta condição, venha a sobrepujar o ditame
constitucional que- determina proteção de trabalho.
A considerar-se tal situação de se admitir a ·existêri'cia
de conflito dé iriteresses de ordem ci.dministrativa (O e-stado empregador) com o interesse social, (a elevação da
condição social do empregado) cuja proteção está a cargó do legislador federal (Estado legislador). Por outro lado, a própria Lei Fundamental, ao autorizar a exploração- de ativídade económica por parte dÕ Estado, em
carâter suplementar, veda qualquer proteção às empresas públicas ou sociedade de economia mista, regendo-se
estas pelas normas aplicáveis às- emprCsas privadaS (8rt.
170, §2•).
Estas razões, em nosso- "S"errtir, justificam a exclusão
das proposições sobre reiaçõCs de trabalho do campo de

a

exame da ComiSsão de Finança~, uma vez- Qu~ nem repode cogitar de influência dessas normas
na ár_ea d;IS finanças públicas.
Esta Comissão, no caso, não pode (por determinação
constitudOilal) tomar como parâmetro a receita ou despesa pública paTa Planifestar favorável ou cOntrariamente à matéria que diga respeito às relações entre emprega~
dores e empregados regidas pela CL T.
Outro parâmetro, por sua vez, enexiste para a análise
da matéria dentro das atribuições deste colegiado.
:____ __ NãO- o6Stiinte tais pode-raÇões, prOponhoo:me -a fazer
breves comentários ao mérito da proposição, face à releVâllCia da matéria no campo social.
Além do robusto argumento trazido a lume pelo parecer aprovado pela douta Comissão de Legislação Social, da lavra_do ilustre Senado_r Fernando Henrique Cardoso, o qual sutenta o arquivamento do projeto porque a
sua aprovação induziria a um crescente nú'm-ero de demissões de mulheres bancárias no- Pilfs, acresc_enta, a par
desse fundamento, D fato de que a vantagem sugerida, no
momento recessivo que vivemos, levaria os Bancos, em
~ge_r_al, a não maiS admitirem empregados do sexO femini-

-~motam-6nte

·se

no.
Com efeito, com exceção dos estabelecimentos bancários oficiais, tais-como o-Banco do B~asil e outrcis.-q~e ·
se utilizam do concurso público para seleção, a rede bancária particular passaria a discriminar, ainda mais, o trabalho da mulher, preferindo a admissão de homens para
a prestação de seus serviços.
Pelas razões expostas, opino pela rejeição do prese_nte
projeto lei.
Sala da Comissão, 5 de abril de 1984.- Itamar Franco, Presidente -José Fragelli, Relator - Virgillo Távora- Severo Gomes- Octávio Cardoso- Passos Pôrto- Amaral Peixoto- Roberto Campos- Jntahy Magalhii.es- Jorge Kalume- Joilo Lúcio- José Lins.
PARECER N• 74, DE 1984
_Da Comissão de Redaçio
Redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
W' 23, de 1977 (n'~ 996/75, na Casa de origem).
__ Relator: Senador Passos Pôrto
A Comissão apresenta a redaÇão do vencido, para o
turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'l' 23, de: 1977 (n~t 996/75, _na CiSa
de Origem),_ que altera a redação do art. 147 do Decreto-lei n'l' 5.452. de J'l' de maio de l94;J (Consolidação das
Leis do Trabalho).
Sala" das Corilissõi:s, 5 de abril de 1984. - Joio Lobo
Presidente - Passos Pôrto, Relator - Alberto Silva.

Consolidação das Leis do Trabalho, na proporção
_de um do~e avos por mês trabalhado, considerandose como mês completo a fração igual ou superior a
15 (quinze) dias".
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua pub!icação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário:
PARECER N• 75, DE 1984
Da COmissãO de Redação
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n9 67, de 1977 (n~t 1.885j76, na Casa
de origem).
Relator: Senador Alberto Silva
redação final da emenda do
Senado ao-Projeto de Lei da Câmara n'l' 67, de 1977 (n'l'
1.885/76, na Casa de origem), que exige a inscrição do
CPF e do RG dos devedores, nos títulos de créclito que
especifica, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984 - João Lobo,
Presidente --Alberto Silva, Relator - Passos Pôrto.

A Corrií.Ssão- aPreSenta a

ANEXO AO PARECER N• 75, DE 1984
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n9 67, de 1977 (n91.885j76, na Casa
de origem). Exige a inscrição do C,PF e do RG dos deved~res_, nos títulos de crédito que especifica, e dá outras providências.
EMENDA N• I
à Emenda n~t 1-CCJ)

(Cor~esponde

Inclua-se o seguinte art. 3'l', renumerando-se os atuais
arts. 39 e 4~t para 4"' e_ ~~t, respectivamente:
"Art. 39 A pena de nulidade prevista no caput
do art. J~t e no parágrafo único do art. 2'l' não é aplicável, no que diz respeito ao Registro Geral (RG) de
identificação dos devedores, aos títulos emitidos antes da vigência -da Lei n'~ 6.268, de 24 de novembro
de 1975."
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas) - O -Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes de lei que vão ser lidos Pelo Sr.
- }9-Secretário.

São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 52, DE 1984
Dispõe sobre o processo para cobrança de crédito
hipot_ecário vinculado ao Sistem{l Financeiro de Habitação.

ANEXO AO PARECI!R N• 74, DE 1984
O Congresso-Nacional decreta:
Red_ação d~ vencido, para o t~rno suplementar, d~
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n~t 23, de 1977 (n"' 996/75, na Casa de origem). Dá
nova redação ao art. 26 da LeJ n'l' 5.107, de 13 de se-téli'tbro de 1966, que instituiu~ Fundo de Garantia do
~--Tempo de Serviço.

Art. }9 O processo para cobrança de crédito hipotecário vinculado ao Sistema Finaric"eiro de HabitaÇãO
obed_ecerá as disposições do Código de Processo CiviL
Art. 29 Esta Lei eÕ.tra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3'l' Revogam-se as disposições em contrârio.

O CongreSsO-Nacional decreta:
Justificação
Art. _19 O art._ ~6 da Lei n"' 5.10?, de 13 de setefl!bro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte i'edação:
..Art. 26 O empregado optante ou não, que for
dispensado sem justa causa, deixar espontaneamente o emprego ou atingir o término dO contrato a pra-zo delcrminado, antes de completar l(um) ªº-_O de
serViço na mesma empresa., fará jus ao pagamento
de férias de acordo com o disposto no art. 130 da

Acolho, prazerosamente, a sugestão da Federação
Rio-grandense de Associações Coillunitârias e -de amigos
de Bairro (FRACAB), e faço minhas as razões da citada
entidade no sentido de apresentar este projeto que visa
amparar e fazer justiça aos inutuários do Sistema Financeiro de Habi_tação.
E mais:-'-Sinto-me honrado em patrocinar o presente
projeto, que é, em verdade, de autoria da FRACAB
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Permito~me,

igualmente, adotar a justificativa elabo-

rada pela FRACAB, a qual passo a transcrever:

"I. Impõe-se, face à realidade social e económica nacional que determinados diplomas legais editados ao arrepio da norma constitucional e ao talante de legisladores técnico-burocráticos sejam revogadOs. Nesse caso se
enquadra_ toda a legislação concernente aos processos de
ex:eccução dos imóveis vinculados ao Sist~ma Financeiro
de Habitação.
:t: hoje clamor naci_on_~l ~_necessidade de que todo o
Sistema Finarlceiro de HaOitaÇãO- SOírã uma reformu- lação__ tend_ente a ajustar o seu modo_.d_c::- operar com as
condições em que se encontra a grande maioria dos mutuários do Sistema. Assiste-se dluturnamenfe o desalojamento de mutuários de seus lares ou daquilo que pensavam fosse o seu lar tão-somente porque não-puderam arcar com os compromissos financeiros da aqüisfçãõ -do
imóvel. E não o fazem p-orque a política salarial aplicada
lhes reduz o poder aquisitivo em c-ontraPosição ao fato
de que as prestações e os encargos do financiamento sofrem constanles e abusivas reajustes. A respóstã da sociedade brasileira a este desajuste pode ser verificada nas
inumeráveis açõcs judiciã.is que têm sido ajuiiadas contra o recente aumento de 130,42% nas prestações do SFH
contra apenas 109,00% de__reajuste salarial (isto para a
faixa de menor renda).

2. N_o _entanto, o apelo ao Judiciário Jião_re_m condições de trazer uma completa e justa solução para o
problemt~, de vez que mesmo com a redução judicial dos
índices de reajustamento, hã uma grande parcela, senão
a maior, dos mutuários que, por força de elevação constante dos preços de bens ne_cessários à sua sobrevivência,
sequer pode arcar com os ónus fini:tnCeiros que lhes são
exigidos pelo Banco Nacional da Habitação. E, por
força desta inadimplênCia forçada, são levados a perderem os seus lares, muito embora ali tenham empregado
as suas ú1timas reservas económicas e mesmo exaurido
bens para manter em dia a prestação reajustada em total
desacordo com os seus aumentos de renda.
Não fora o aspectcfsocialjã p-rofündamente lamentável, ainda mais entristecedor e, ao mesmo tempo violento é o modo pelo qual os agentes financeiros em geral
executam o pretenso débito existente. O ·mêfodo, cómo
se verá adiante, é eminentemente inconstituClo_nal e ao
arrepio de toda a nossa processualística.
3. o··sistema Financeiro--de Habitação, criado em
1964, destinava-se a estimular a construção de habitações de interesse social e o financiamento da aquisição
da casa própria, eSpecialmente pelas classes da população
de menor renda (art. i 9 ). Curiosamente, a legislação
que veio complementar este diploma, em especial na parte processual, abandonou desde logo o chamado cunho
social para se preocupar fundamentalmente com garantir
por toda as formas os..agentes financeiros. E assim já iflicia pela edição do Decreto-lei n9 21, de 17 de setembro de
1966, que dispõe sobre a assistência finanCeirã às empresas pelas Caixas Econ_ômicas Federais. E diz em seu art.
69 que:

"Art. 69 Vencido o prazo fixado no incisO I do
art. J.9, sem que õ inutuário haja cumprido a obrigação ou pago a dívida, os bens hipotecados serão
vendidos em leilão público a SIMPLES REQUERIMENTO DA CAIXA CREDORA E INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER OUTRA
FORMALIDADE PROCESSUAL, SALVO OS
AVISOS E EDITAIS DE LEI, .... "

Este artigo, desde logo afastando as chamadas "formalidades processuais" que são, em verdade, garantias
constitucíonaís de defesa de qualquer cidadão, já de,monstra o espírito _do legislador. Mas, em seu parágrafo
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primeiro vai mais longe no desrespeito ao direito do mutuário quando refere que:
''§ I• QUAISQUER ALEGAÇÕES DO DEVEDOR Sú PODERÃO SER APRESENTAOAS
E CONHEC!OAS PELO JUIZO, DEPOIS D!l
EFETIVAOO O LEILÃO, NA FORMA 00 lNCISO li 00 ART. 1009 00 CÚP!GO DE PROCESSO CIVIL."

Não fora a iJegalid~de_evidente, ainda o legislador demOnstra desconhecimento dos inciden-tes PioceSsuais que podem surgir por força da afoiteza com que pretende ver executados os bens do devedor. Não lhe ocorre a
posSibilidade embargoS d"e tet-ceíioS, nulidade -da ex.et:ução ou outro qualquer incidente tão Cõmum que pode
conduzir a total inutilidade do leilão e redundar em gas-tos fnúleis para as partes.
Este foi o Priin-biro pãssú, mas o descorripasso jUrídicO
não se esgotou, pois, logo a segu-ir, foi editado o
Decreto-l~i n9 70, de 21 de_ novenibro de 1966, que ãUtorizava o funcionamento das associações de Poupan-ça e
empréstimos, instituía a cédula hipotecâria e dava outras
Providências.
Em seu capítulo terceiro, o referido decreto-lei estatuiu que as hipotecas não pagas no vencfmento poderão,
à escolha do credor, ser objeto de ex.ecução na forma do
Código de Processo Civil (arts. 5~6 a 747) ou deste
dicrito-lei (arts. 3 I a 3"8). Dá, assim, ao credor hipotecário direito que nega ao creâor hTPotecli'íó Corilrim, i. ê,
a utilização de procedimento diverso daquele necessariamente utilizado pelos demais credores. Trata-se então de
desalojar o qUantO antes para defesa do crédito do agente-nn·anceifo e nã()p3:ra, como se apregoava na Lei n9
4:380/64, resOlver o problema sOcial. Sabia e sabe muito
bem o legislador que o mutuário, em especial o de baixa
renda, busca a todo custo manter aquilo que entende
como o seu lar, o teta onde restará a vida inteira. Sabia e
sabe também que o nãO paganienT6,- na maior parte" das
vezes, decorre rlluitO _lnãis d_e uma errónea política salafiai do que do desCaso do mutuãrio. Mas isto não lhe arrefeceu o ânimo de acelerar ao máxiino--o proces-so executóriO do SiSfe_m_ã de-fõrriia a~nomenortenipo possfvel
e afrontando a norma adjetiva, desalojar á devedor ou
mesmo criã.r Um iemof sem parâinetros Para o muluãrio
em geral se inadimplente.
Curiosamente, os meSi:nos privilégios que são concedidos aos agentes financeiros- seja na forma de exigir os
seus créditos, seja na forma de executar os bens do devedor- não são reciprocamente concedidos aos mutuários
quando se trata de responsabilizar estes mesmos agentes
por terem deixado de fiscalizar a construção Qo imóvel
·como determina a lei, deixando que o construtor a reali_ze _sem as menores condições ou em descaso pelo projeto
a~~~entad_o. Os exemp!os são inúmeros- em qUalquer
parte do país sobre a realidade e as condições--d-e itlfraestrutura dos chamados núcleos habitaCionais. Muito
embora jamais tenha havido fiscalização; nem por isto o
legislador burocrata forneceu meios extraproCeSsüais
para que-o mutuário lesado tenha rápido e eficiente remédio contra- o agente financeiro que descUrou de sua
obrigação legal -tem de apelar para a tramitação processual regular.
4_ Com o" crescimento do mercado imobiliÚio atingid9 pelo Sistema Financeira de Habitação, buscou o ad'ministrador ajustar as normas do Decreto-lei n\' 70,de 21
de novembro de 1966, fornecendo-lhes operacionalidade
processual, o que veio a ocorrer com a_ Wição da Lei n'i'
5.741, <J-e }9 de dez.~mbro de 1971. Dita ~i _dispõe sobre
a _proteção do financiamento de benS imóVeis vinculados
ao Sistema Financeiro de Habitação. PareCe_ atê: qUe o
seu autor já tinha consciência de que a- crise já se avizinhava, passada a ilusão_do "milagre económico~·, e que
era necessário dotar o Sistema de um instrumento legal
tendente a impedir de todas as formas a ampla defesa do
mu~uário inadimplente. A simples leitura dos quatorze
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artigos de que se compõe o díploma legal demonstra a
total desproteção do mutuário.
Inicialmente, faculta ao credor_a opção por um dos
dois meios de execução: ou o Decreto-lei n9 70/66 o_u_a
Lei 5.741/71. Num e noutros as suas possibilidades de
manifestação e defesa são mínimas, Mas, sem dúvida o
último diploma é mais víolento ao ponto de estabelecer
que a cita_ção do _cônjuge-varão dispensa a da mulher
(art. 3~', § l~') . .t de -~e _perguntar então se à mulher não é
assegurado o direito de ampla defeS~. -;;-seu direito e garantia constitucional de ser cOnsiderada de forma- igual
ao esposo.
Em que quadrante do Direito alguém, por força da lei,
vê-se obrigado a renunciar ao seu direito de ser citado reguhirmente, outorgando procuração a outrem. E se, por
exemplo, o casal está separado de fato e o marido deseja
dilapidar o patrimônio comum e deixa de pagar as prestações. Como saberã ela da existência da execução se sequer lhe foi assegurado o direito de citação?
Mais: os prazos de edital - ao contrário daqueles estabelecidos no Código de Processo Civil- forãm reduzidos para apenas dez dias, enquanto o CPC estabelece,
no mínimo, vinte dias (art. 232, IV) até no máxiino de
sessenta dias.
5. Adiante, em seu art. 59, a Lei n'i' 5.741/71, estabelece que o devedor só poderá embargar com efeito suspensivo se depositar o montante reclamado (o atrasado
ou todo o saldo devedor) ou provar qUe pagou o débito.
E se, como ocorre nu- maioria dos casos, não dispuser de
quantia suficiente para garantir a execução, como poderá embargar para provar o excesso de execução, a nulidade do título ou a nulidade citação? Nada, nem mesmo
a imcompetência dojufzo, a prescrição, a cumulação indevida de execução ou mesmo a transação terão efeito
suspensivo para o fim de evitar que s_e prossiga com a
eJtecução e conseqüente desapossamento do mutuãrio de
seu imóvel.
Não foram estes desajustes processuais, ao"s qua"is ouM
tros se somam, ainda se poderia referir um a:sp"ectO de relevo onde se verifica a total desconsideração do legislador para com aqüeles que, levados pelo anúncio governamental de que o seu problema de moradia estava solucionado, vêem agora em vias de serem despejados sem
qualquer direito de defesa e sem qualquer indenização
pela_s ~enfeitarias feitas ou pelo"s longos anos de pagamento à custa de enorme ·sacriffcio, ·
.t: o que-dispõe o art. 79 ao estabelecer que não existindo licitante na praça pública, o juiZ adjUdicará-ao eXeQtretlie o- im6Vei hipotecado. Assim, como_ costuma
aconteCer~ pássados tnais de cinco anos de pagamento
ininterrupto por parte do mutuáriO, vier este a (órna!-se
inadimplente, perderã o imóvel, perderá os valores que
pagou e, o que é pior, o agente financeiro adquirirá um
im6vel- cujo valor total certamente ê superior ao saldo
-devedor- sem desembolsar qualquer tostão e pelo valor
do débito. Veja-se, por exemplo, o caso de um imóvel
que valha ao preço de mercado - Cr$ tS.OO<tOOO,OO,
atingindo o saldo devedor a Cr$ 6.000.000,00, o credor
hipotecário ti::rã lucrado a parcela de Cr$ 9.000.000,00,
adjudicando o imóveJ,
E mais: além disto poderá ainda alienar novamente o
imóvel com que receberá novo montante.
Enquanto isto o mutuário terá sido desalojado junto
com a sua família, em situação constrangedora para todos, perdendo toda e qualquer benfeitoria que tiver realizado no imóvel. Benfeitoria esta que sCrá fafõr de valorização: _quando da nova alienação pelo agente financeiro.
6. Vê-se, pois, a flagrante injustiça estabelecida na
própria lei, deixando ao desabrigo uma das partes à qual
apenas incumbe pagar, mesmo que, por outro lado, não
tenha sua renda elevada na mesma proporção. A uma
das partes tudo é concedido, enquanto à outra, ao arrepio da norma constitucional e da lei processual, negaMse
até o direito de ser ressarcida pelas benfeitoriaS que tiver
realizado_, _b_enfeitorias estas que irão favorecer a parte
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credora- já paga pela adju-diCaçãO-do_ ím6Vet- quanimi.lr1idade jâ assegurada em lei ~os dirigentes sindicais
(art. 543, CLT),
do da nova alienação.
Sala das -SeSsões, 6 de abril de 1984.- Nelson Carn~i
7. Destarte, impõe-se seja reformulado todo siStema
de execução hipotecáriõ dos imóvdS-Jigadãs ao SFH
ro.
para o fim de restabelecer a igualdade entre as partes inLEG!SLAÇÀO CITADA
teressadas, pelo que o melhor remédio na atualidade, é a
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
simples revogação de toda a legislação extraordinária;
vincUlando-se o processo executivo aos termos do Códi• • • • • • • • • • • • ~ • • • --~· • • • • • • • .- • • • • • • t ~ • • • • • • • ~ • • • • •
go de Processo Civil em vígor. Ali, de certa maneira, esArL 164 Cada CIPA será composta de repre:sentantão resguardando os direitos individUais~ Perriiitirido ao
tes da em-presa e dos empregados, de acordo com os criJuiz uma fiscalização mais constante do píocesso.
térios que vierem _a ser adotados na regulamentação de
À guisa de contribuição, cumpre referir uma sugestão
que trata ó parágrafo único do artigo anterior.
que ftca em aberto para maior análise qual seja aquela
§ I~> Os representantes dos empregados, titulares e
que estabeleceria a necessiadade de prévia avaliação do
s-uplerites, serão por eles designados.
imóvel nos dias que antecederem a praça e a obrigação
§ 29 Os representantes dos empregados, titulares e
favor
do agente financeiro de depositar judldalmenti:
suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto. do qual
do mutuário a diferença a a"maior apurada entre Osãldo
- participem, independentemente de filiação síriâicat; exdevedor exigido e o valor atualizado do imóvel. Com is·clusivamente os empregados interessados.
to, o devedor seria, ao meOos, ressarcido em parte dos
§ 3.? O mandato dosmembroseleitos~aCIPA terá a
valores dispCmdidos.
duração de l (um) ano, permitida uma reeleição. Outra sugestão seria no sentido de se facultar ao Juiia·-§ 4~> O disposto no parágrafo anterior não se aplicapossibilidade de, analisando ·as Condições ecoriôm-icas do
rá ao membro suplente que, durante o seu mandato, tedevedor, estabeleCer um parcelamento mensal do débitO
- nhil. participado de menos da metade do número de reuexigido de molde_a possibilitar a manutenção do imóvel
niões da CfPA.
em mãos do mutuário, a recuperação do débito ·par parte
§ 59 O empregador designará, anualmente, dentre_ os
do agente financeiro e uma fórmula de pagamento que
seus repres-erüarites, o Presidente da CIPA e os empreganão torne impossível ou extiriga qualquer chance de ser
dos ~~e~e~ã?, ~e~t:e t:Ies, ~ Vice-P~ic!ente.
quitado o débito por parte do deyedor~
São estas as sugestões que se-ap.reserttam par~fün1pro
jeto de lei tendente a e:rc.fírpar de nossa legislação estes
_ __ _:::_--(Às Comissões de Constituição e Justiç(1 e deLeinstrumentos anômalos que têm prejudicado sobremagislaÇão Social.)
neira os mutuários do SiStCnúl. FinanC"eiro- de Habitação".
O SR. PRESIDENTE (Lenoir Vargas)- Os pfojetõs
Sala das Sessôes~ 6 de abril de 1984. ~ Pedro Simon.
lidos_serão pub!ic~do~ e remetidos às comissões compe~
-tentes.
(Às Comissões de Consiftuição e Justiça e de EcoHá oradores inscritos.
nomia.)
Concedo ã PaLa Vi-a ao-nobre Sr. sifia.do-r Helvídio Nu-

em

nes.
PROJETO DE LEt DO SENADO No 53, DE 1984

SR. HELVIDIO NUNES (~DS- PI. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Conscientizado de que, sem energia abundante, não
poderia desenvolver-se, o Piauf partiu, sobretudo na década
de seSsenta. para a luta em favor da construção de
CIPAS.
sua própria fonte geradora. O Governo federal, que já
ensaíara- pa~sqs, ·no- final dos anos cínqiienta, para o
O Congresso Nacional decr.eta:_
equacionamento do problema, mostrou-se sensível à idei~_· O_ que· ioctÕS~ esúvam longe de irrüi.ilni:tr_ é ciue:!_ n~ preArt. 1~> A Consolidação das Leis do Trabalho, no
sidência ~stelio Branco, a tecnÓburocracia- oPu-sesse
capítulo relativo aos órgãos Internos de segurança e me-obstáculos à edificação de uma usina hi~relétrica no rio
dicina do trabalho (CIPAs), pãssa a vigOrar com as seParnaibà, sob o fundamento de que__o Piauí e o Maraguintes modificao;..'Ões:nhão não ofereciam mercado para -absorção, ainda que a
"Art. 164- · · · ··-········~-·--- ••.••••-...~ ..... ---- longo prazo, da energia porventUra produzida.
O administrador clarividente, o homem de ação, o
nordestino autêntico, pofém, reagiu ao negativisino e,
§ 3~> O mandato dos membros da CIPA terá a ducontrariando todos os pareceres técnicos, que a imposturação de dois (2) anos, permitida a reeleiÇão.
ra ousoú elaborar, determinou a construção da hidrelé§ 4~> Aos representantes dos empregados na ClPA,
trica de Boa Esperança.
titulares e suplentes, aplicam-se as disposições do art.
Inaugurada em fevereiro de 1970, pelo Presid~nte Mé543.
~
(fíci, det)oh de um trabalho indormido do Piauí,_ que em-- péiiiioU iia- obra, -inclusive, recursos financeiros que lhe
Art. 2~> Es.ta lei entrará em vigor na data de sua
pertenciam, importa consignar que, cinco anos _após, a
publicação.
energia gerada jã estava totalmente utilizada pelos dois
Art. 3~' Revogam-se as disposições em contrário_.
Estados irmãos, fato que exalta a decisão de estadista do
Presidente Castello Branco.
Justificação
DeixiiridO -de parte a inconsciência profissional de ai- guns, _principalmente a insensibilidade da tecnocracia,
Aqui, mais duas alterações na CLT sugeridas pelos urcerto é que em 1975 começaram os graves problemas,
banitários brasileiros (trabalhadores nas indústrias urbaatualmente quase insuportáveis em certas áreas, de
nas), tendo por escopo:
transmissão de energia no Piauí, apesar da interligação
I -aumentar de um (l) para dois (2) anos o prazo de
do sistema da Boa Esperança ao da Companhia ffidreléduração do mandato dos membros da CIPA (Comissão
trica da São Francisco- CHESF.
Interna de Prevenção de Acidentes), com permissão de
Enfatizo que a crise não está na distribuição, vez que
reeleição, sem restrições;
as-cento
e quinze sedes municipais piauenseS estão ener11- determinar -que os representantes dos empregagizadas e o Governo estadual desenvolve, paralelamente,
dos nas CIP As, titulares e suplentes, tenham a mesma
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho, com vistas ao estabelecimento de maiores
garantias para os representantes dos empregados nas
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íntenso programa de eletrtficação rural, mas d~ trasmissão, poiS que com a entrada da hidrelétrica de Sobradinho _no sistema, desaparece o problema de geração ·de
energia rta região.
Na tarde de hoje, ao invés de focalizar o Piauí na sua
totalidade, desejo destacar os obstáculos e restrições,
oriundos da escassez e das variações de tensão, detectada
na tr~_sp1i~sào da -~n~_rgia no.sudeS-te e suí do Piaui,
Destaco, inicialmente, carta que me endereçou, datada
d_e 7 de ma[ÇO pr6ximo passado, o Dr. Carlç.§_Sobral,
competente e dinâmicO PreSidCnte das CentTiüS-ElêiriCas
do Piauí- CEPISA, da qual destsco os trechos seguintes:_~

"Peço a ... atenção ... para os documentos que seguem
em anexo,_ que tratam da luta obstinada do Governo do
Estado e desta_C~ISA pela construção da LT 230 KV
- São João do Piauí - Picos, de responsabilidade da
CHESF, cujos sucessivos adiamentos vêm tornando insustentável o supdmen~o de energia naquela região .. rA
obra foi ini~iadã, ~realmerlte. Mas está parada. Existe um
orçamento programado. No entanto, vem sendo prorrogada sucessivamente a construção, que, é de vital importância para a economia do Estado ... A região que serã
ben_eficiada pela LT 230-KV é uma das maiores. produto·
ras do Est<~.do, onde se localizam vastos campos agrfcol~s um grande sistema de irrigação e uma grande indústria têxtil na cidade ck Picos, pertecente ao grupo Coê~

lho".
P:ifa prevenir e fixar responsabilidade, convém explicitar que, através de correspondências endereçadas ao
Ministro de Minas e Energia, ao Presidente da Centrais
Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS, ao Presidente
da CHESF e ao Diretor do P.epartamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica - DNAEE, o Governador
Hugo Napoleão, em seqUência ao antecessor, e o Presidente da CEPISA, em documentos_ que peço integrem
este pronunciamento, vêrrl cobrando das principais autoridades responsáveis pelo set~?r as providências indispensáveis para evitar o colapso da transmissão de energia
naquelas áreas do Estado.
Não são apenas as motivações jã enunciadas, entretanto, que desaconselham a protelação na execução das
medidas há longo tempo: reclamadas. Outras de igual ímportáncia podem ser apontadas.
Em São João do Piauí existem. consorciadas, a terceira jazida de níquel, C!.Ija e_xploração foi deferida à Companhia Vale do Rio Doce, por intermédio da subsidiáríii
DOCEGEO, e a primeiraiaz!da_de ami~nto, com predominância do tipo crisotila, do País.
Lamentavelmente, todavia, parte do amianto é transportada para Fortaleza, capital do Ceará, onde a Superintendência do Desenv_olvimento do Nordeste --SUDENE localizou empresa destinada à fabricação de materiais de construção à base de fibrocimento, e a DOCEGEO aguarda, à falta de incentivos, que surja oportunidade para a exploração, em escala comercial, do nfquel.
Mas não é só. O grupo denominado João Santos, com
sede em Recife, Pernambuco, e nacionalmente conhecido, Obteve aprovação na SUDENE de projeto que visa a
implantação de uma fâbrica de cimento nas imediações
da cidade de Fronteiras. A infra-estrutura está parcialmente-cõncluída e, segundo informações merecedoras de
crêdito, em breve chegarão àquele município do Piauí
todo o equipamento adquirido no exterior do Pais.
Em Pio IX exístem íllesgotãveis}azimentos de mármore, da melhor qualidade, quase inexplorados, por razões
que não vale a pena, no momento, mencionar, mas também, com segurança, pela incerteza de energia abundante e contínua naquela localidade.
As grand~ e expressiVas ocorrências de cobre, já testemunhadas pelo próprio Ministro Cesar Cais, no município de São Julião, constituem desafio à ação governamental ou à competência e iniciativa das empresas priva-

das.
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Por último, para não alongar este pronunciamento,
milhares de hectares nos municípios de Pio IX, Monsenhor Hipólito, Franciso Santos, Santo Antônio de Lisboa, Jaicós e Picos, entre outros, estão sendo plantados
de cajueiros, com financiamentos próprios, da SUDENE
e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
- IBDF, os quais somados às implantaÇÕes existentes,
muitas jâ em fase _de frutificação, darão em breve ao
Piauí o primeíro lugar na produção de cajús no Nordeste.
Para que as potencialidades atuais do_ sudeste e sul do
Piauí, entretanto, sejám acionadas e multiplicadas, é indispensãvel que se amplie, imediatamente, a oferta de
energia. Lembro, a propósito, que em meados de fevereiro visitei um dos principaiS PrOjefus agrícolas, em fase de
ampliação, no municíPio de Pio IX, e que este ano alcançará o expressivo número de um milhão de c~ueirós
plantados. ÁrciHOtalmeme cercada e cUidada, cem casas
construídas, que fazem inveja às do Banco NaciQnal_da
Habilitação, BNH, destinadas aos empregados, prédios
para as oficin3:s e-para as ináquinas que extraem o suco
de cajú, abrigo para grupos geradores, posto de saúde e
unidade escola de seis salas, que atende a todas as exigências pedagógicas, estradaS picarradas de excelente
qualidade, casas residenciais para o pessoal de direçào,
de ótimo acabamento, grandes reservatórios de âgua
para as necessidades dos que fazem o empreendimento,
eis, em resumo, o Que vi e anotei.
Pois bem, a energia do sistema COHEBE-CHESF não
chega àquele sítio. O mais grave é que, segundo informação prestada pelo Presidente da CEPISA, não -é recomendável o acréscimo de um poste sequer naquela região, pois que-a energia Presentemente disponível já não
atende à carga existente, à demanda.
Em decorrência, não se pode pensar, seriamente no
acelaramento daquela importante parte do Piauí, que
tem tudo a oferecer, sem que o problema da transmissão
de energia seja solucionado_.
Aliás, sem qualquer exagero, entendo que naquela
área já se vive_ o início do colapso. h que as variações
bruscas de tensão, a cada instante, provocam a queima
de geladeiras, de televisores e de aparelhos domésticos
em geral, sem falar nos prejuízos causados aos motores e
aparelhos elétricos das pequenas e médias indústrias ali
instalados.
Urge, pois, que se aloquem, urgentemente, os recursos
imprescindíveíS à linha de transmissão São João do
Piauí-Picos., cuja construção vem sendo reclamada, com
maior ênfãse, -a partir de 1981, mas que desde 1980 a
CHESF assumiu o compromisso de executar, inclusive a
respectiva subestação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a matéria de que me
ocupo na tarde de hoje, na tribuna do Senado Federal,
sem sombra de dúvida, é da maior relevância para o sudeste do Piauí. Os estabelecimentOs e atividades em funcionamento, eni inStãlação e projetados, que dependem
basicamente da energia elétrica, estão em situação, simultaneamente, crítiCa e de perplexidade. Crítica: porque
sujeitas a Constantes paralisaçõeS e inevitáveis danos, e
de perplexidade porque os Orgãos res-ponSáveis -do Governo federal n_ão lhe dão a certeza, pelo menos a notíCia;
plena da credibilidade, do prazo dentro do qual o fornecimento de energia será regularizado.
De uma coisa, porém, tenho absoluta convicção. ~ a
de que enquanto a linha de transmissão São João do
Piauf-Picos não for construiQ.a não hã como pensar na
solução, no presente e no futuro, do problema de transmissão de energia elétrica daquela importantíssima faixa
do PiauL
Não creio, assim, que as autOridades federais fiquem
insensíveis aos apelos. Apelos que são do Estado, do_ Governador Hugo Napoleão, da CEPISA, através do seu
ilustre Presidente, da classe política, do empresariado e
de todos quantos necessitam, nos lares e nos locais de
trabalho, da energia insubstituível.
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Daí o sentido da solicitação que ora endereço ao Ministro Cesar Cais, o construtor, por sinal, da hidrelétrica
d~ __ BQa Esperança, ao Presidente da ELETROBRÁS,
General Costa Cavalcante, edificador de Itaipú, ao Presidente da CHESF, Prof. Rubens Vaz da Costa, exSuperintendente da SUDENE, no sentido de que sejam
definidos -imediatamente e repassados à CEPISA os recurs_os necessáríos à construção da Unha de trasmissão
São JoãÕ dO Piauí-Picos.
_ _ - .
f: o que o Piauí, confiadamente, reclama e espera.
(Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SENADOR HELV!DEO NUNES, NO SEU D!SCUR-_
SO:

Excelentíssimo Senho~:.
Senador Helvídio Nunes de Barros
Senado Federal
Praça Três PodereS - Gab. 14
Brasília- DF
PRE-00371/84
7-3-84
Senhor Senador:
Peço a costumeira atenção de Vossa Excelência para
os documentos que seguem em anexo, que tratam da luta
obstinada do Governo do Estado e desta CEPISA pela
construção da LT 230 KV São João do PiauífPicos, de
responsabilidade da CHESF, cujos sucessivos adiamentos vem tornando insustentável o suprimento de energia
naquela região.
Desde 1979, quando assumi a Presidência da empresa,
que se iniciaram os estudos sobre o assunto, através do
Grupo de Trabalho CEPlSA/CHESF.
Da leitura dos documentos, poderá Vossa Excelência
perceber que já foram utilizados t_odos os meios para se
conseguir sensibilizar os órgãos responsáveis.
A_obra foi iniciada, realmente. Mas está Parada. Existe um orçamento programado. No entanto, vem sendo
prorrogada sucessLvame_nte a construção, que é de vital
importância para a economia do Estado, constituindose, pOrtanto, num problema gravíssimo, pois afeta a qualidade de distribuição aos consumidores.
Como Vossa Excelência _sabe a região que serâ beneficiãda pela L T 230- KV é uma das maiores produtoras do
Estado,_ onde se localiza,m vastos campos agrícolas com
_um grande sistema de irrigação e uma grande indústria
téxtil na cidade de Pic<?s, pertencente ao Grupo Coêlho.
Os seus diretores, preocupados, tamb~m, com o problema, tentaram através do ex~Senador Nilo Coelho uma
-solução para o caso, unindo-se ao esforço do Governo
do Piauí e da CEPISA.
É uma questão de suma gravidade que JáSenSibiliza as
cl:Jsses empresariais do Estado, captando o seu apoio irrestrito.
AÍ:>elo, portanto, a VOSsa ExCeiêilcia, como já o fiz em
1980, com o mesmo objetivo, para que se empenhe junto
aos órgãos envolvidos, a fim de que seja dada a solução
para o problema ainda em 1984, sob pena de haver racionamento de energia em to.da a regiãõ Grande-Picos, cumulatiVamente com a péssima qualidade do fornecim~n
to energético, que vem sendo agravada com constantes
adiamentos dessa obra,
Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência protestos de melhor apreço e distlnta conside- .
raçâo.
Atenciosamente,
Eng9 Carlos Alberto do Rêgo Monteiro Sobral, Diretor
Presidente.
Relação de Documentos
I.

Correspondéncia do Governador Hugo Napoleão:

- Of. GG-N~> 287/83, de 20-5-83- Ao Ministro
César Cais. encaminhando PRE-00899/83, de 16-5-83_.
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- Of. GG~N~> 286783, de 23~5-83 -Ao r.residente
da ELETROBRÃS, encaminhando PRE-01043/83, de
23-5-83.
- Of. GG-N•
/83, de 23'5-83 - Ao Presidente da_CHESF, encaminhando PRE-01042/83, de 235-83.
2~.

Correspondência do ex-Governador Lucídio Portella:

- Of. GG~ N<? l i9j82, de 21-5-82, ilo Ministro César Cais.

3: .Correspondência do Presidente da -CEPISA:
~ PR E-0009 /81, de 9-i-81, ao Presidente da ELETROBRÁS.
- PRE-00735/82, de 7-S-82, ao Ministro- César
Cais.
- PRE-00899/83, de 16-5~83, ao Ministro César
Cais.
- PRE-01042/83, de 23-5-83, ao Presidente da
CHESF.
- PRE-01043/83, de 23-5-83, ao Presidenteda
ELETROBRÃS.

4.

Correspondência da Indústria Coelho S.A- IC$A:
-Carta
-Carta
-Carta
--Telex

5.

de 3-1-81, ao DNAEE
de 26-I-8i, ao DNAEE
de 5-3-81, à CEPISA
175/14-5-83, à CEPlSA.

Relatório do Eng9 Evaldo Melo da Paz, sobre y:isitas
à CEPISA e à ICSA, nos dias 28 e 29/4/1981.
ESTADO DO_P.lAUI
PALÁCIO DO GOVERNO

Gabinete do Governador
0-F. GG-N~> 287/83 Teresina- Pi., 20 de maio de 1983
Excelentíssimo Senhor
Dr. CéS-ar Cais de Oliveira Filho
DD. Ministro das Minas e Energia
Brasília- DF
Senhor Ministro:
Sinto-me sobremodo honrado e confiante quando en-via a Vossa Excelência a carta em anexo, originária da
Presidência da Centrais Elétricas do Piauí S. A.- CEPISA, na qual é solicitada a indispensável e sempre prestimos a interferência do Ministro das Minas e Energia,
para obter junto à CHESF e à ELETROBRÁS, rápida
solução para os problemas de transrpiçào de energia elétrica no Piauí, os quais estão exaustivamente descritos na
carta em tela.
- Permito-me, contudo, relatar resumidamente o seu
teor, que baàsicamente postula a construção de duas Linhas de Transmissão em230 KV, cuja imprescindível necessidade foi detectada ainda em 1978, tendo a geradora
regional assumido o compromisso de executá-las a partir
de 1980. Tal compromisso todavia vem sendo constantemente adiado sob a alegação da inexistência de recursos.
Em c-onseqüência, já são grandes e sempre crescente, os
._problemas decorrentes desse fato! que de modo acentuado e progressivo prejudicam o nosso Sistema de Transmiss_ão, com implicação graves no suprimento de importantes consumidores, tais como a Indústria Têxtil de propriedade do Grupo Nilo Coelho, em Picos, e outros.
Desnecessário se faz dizer que o Governo do Estado
do Piauí, e mais enfáticante o Governador do Estado, ratificam e endossam integralmente a referida carta.
Absolutamente convicto de que e clarividéncia e sensibilid_a_çk_ politica e administrativa que compõem· a sua
personalidade de homem público saberão compreender
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o que postulo, v~lho~me de ensejo para renovar a Vossa
Excelência a mio hã amizade e admiração.- HugO Napoleão Governador do Piauí.
OF. GG-N~ 286f83 TcreSina- Piauí- 23 de maio d~
1983
Exmo. Senhor

Gen. José Costa Cavi:i!Canti
DD. Presidente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
- ELETROBRÃS
~
Av. Presidente Vargas, 642- 101' andar
Rio de Janeiro - RJ
Senhor Presidente;
Tenho a subida honra de apresentar a V. Ex•, corres~
pendência em anexo, oriunda da Centrais Elétricas do
Piauí, ·s.A. - CEPISA, na quar Q_ Presidente daquela
Empresa, de modo preciso, detalhado e claro expoe a situação em que se encontra o Sul e Sudeste Piauienses, no
que diz respeito a transmissã-o de energia détiica.
f: de todo imprescindível e indispensável a injunção da
ElETROBRÃS junto a CHESF, para que os problemas
expostos na carta em tela obtenham em tempo hábil uma
solução compatível.
Não obstante o Presidente da CEPISA ter explanada
convenientemente as suas postulações, permito-me de
modo suscinto inteirá-lo aprioristicamente do assunto-.
Ainda em 1978 foi detectada a necessidade imperiosa
de serem construídas duas Linhas de Transmissão em
230 K V, no Sul c Sudeste do nosso Estado, para atender
o suprimento de energia elétrica daqudãs regfàes, que, já
àquela época, demonstrava ser precáríO.
Em 1980 a CHESF Cúmprometeu-se a executar a construção das duas LTs, cujo início vem sendo suCêSSlvamente adiado cm função de indisponibilidade de recursos por parte de geradora regional. Essas sucessivas protelações acarretaram o agravamento _dos problemas de
transmissão que já existiam, com prejufzo para o Sistema
como um todo e com graves implicações para o suprimento de importantes consumidores, entre os quais
destaca-se a Indústria Têxtil do GruPo Nilo Coelho, localizada na cidade de Picos.
Seria ocioso dizer que empresto a essa solicitação da
CEPISA a maior importância, a qual endosso e ratifico
integralmente.
Estando certo de que o alto esplrito público de V. Ex'
saberá acolhe_r o que está sendo pretendido, valho-me da
oportun[d:dde para reiterarwlhe o meu profundo apreço e
crescente admiração.- Hugo Napoleão, Governador do
Piauí.
-

OF. GG-N" 21:!6/83 Teresina- Pi., 23 de maio de 1983
!Imo. Senhor
Econ. Rubens Vaz da Costa
MD. Presidente da Companhiu Hidrelétrica do São
Francisco - CHESF
Rua Elphcgo Jorge de Souza, 333 - Bongi
Recife- PE
Senhor Presidente,
Na qualidade de -Governador do Estad·o ·-dó Piauí,
sinto-me sobremodo honrado, quando dirijo-me a V. S'
para ratificar em todos os Se-us termos, a correspondência em anexo originária da CentraiS Elétricas do Piauf
S.A. - CEP!SA.
Não obstante o Engenheiro Caffos Alberto do Rêgo
Monteiro Sobral haver, de maneira detalhada, clara e
elucidativa, exposto o que postula a nossa concessionária de energia elétiica;· permito-me de modo perfunc-:tário também relatar o assunto.
Ainda em 1978 foi constatáda a necessidade da consw
trução de duas LTs em 230 K V para suprirem o sul e sudeste piauienses. Em 198lYà-Empresa diriB;ída por V. S'.
comprometeu-se. a construir as referidas LTs o que não
ocorreu até agora por ausência de recursos. Os sucessivos adiamentos dessas obras vêm agravando de maneira
crescente e progressiva os problemas de transmissão no
Estado, prejudicando sensívelmente os consumidores en-
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trc os quais a indústria têxtil do Grupo Nilo Coelho, sediada em Picos.
Confiante que o pleito apresentado merecerá por parte
de V. Sa. a _Jnelhor acolhi_da. colho do ensejo para apresentar a V. S•. o- meu apreço e consideração. -Hugo
Napoleão, Governador do Piauí.
OF. GG-No !79/82
Teresina;-2I de maio d_e 1982.
- ExcelentíssinlO Senhor
Dr.- César_ Cais de Oliveira Filho
DD.- Ministro ct"as MiO.as e Energià
BRASILIA - DF.
Senhor Minístro:
Volto à presença de vossa Excelência para encarecer o
imprescindível apoio desse Ministério para o que exponho a seguir:
NO PLANO DE OBRAS DA CHESF estão incluídas
dUas, de rea!liaÇB.O a curto prazo, df: capital importância
para este Estado, as LT's 230 kV SÃO JOÃO DO
PIAUijPICOS. que incluiria a Subestação, e SÃO
JOÃO DO PIÀUI/EL!SEU MARTINS, que operaria
em 69 k V durante alguns anos.
O pleito deste Governo, no momento, se prende à pri- meira das L T's supramencionadas -e respectiva subestação, cujo comissionamento estava- previsto -para d"ezembro dO~Co-rrente ano. Entretantoa·cH:EsF-alegando
-problemas financeiros, postergou, unilateralmente, esse
comissionamento para março de 1984.
É \tu portante ressaltar o fato de qUe a própria CHESF
admite que as situações de PICOS (PI) e SÃO CAETANO (PE) são, no momento, as mais críticas tendo em visw
ta as condições de fornecimento para aquela Empresa.
Ocorrem entretanto, senhor MiniStrO, que as CondiçõeS operacionais de toda a região de PICOS jã são extremamente precárias e com a citada postergação da
obra de dezeinbro/82 para marçoj84, a operação neste
horizonte se tornará inviável. Nos estt.iâos técnicos que
realizamos 1ecentemente, o Sistema Regional de Boa Es-p-erança nem sequer "converge" para hÜrizOiiies n13.is-·
.distantes do .que junho/83.
Em recente- rCunião da Associação de EmPresas Dis----rribuidoras de Energia Elétrica do Nordestê - AEDENE, realizada em Maceió, com a presença dos Diretores
Presidente e de Planejamento da CHESF, essa Empresa
informou o que está contido no telex cuja cópia segue em
anexo e que passamos a expor.
Aquela Empresa expressa a idéia de que tem condições
de antecipar para outubroj83 o comissionamento da
_obra, caso haja acréscimo do teta de investimentos da
mesma, no montante deCrl839.695.000,00 (oitocentos e
trinta e nove niilhões e seiscentos e noventa e cinco mil
cruzeiros) e que tal acréscimo_ seja fornecido até }Qw6-82.
O montante ã.cima seria distiibu(do em dois programas, conforme abaixo descrito:
Cr$(Mil)
I. -Pi-ograma Jntefligação Norte-Nordeste
·- 1, I, Subestaçilo São João do Piauí :--: . ..
2. Programa de Suprimento a àrea de-Pi
cos, Ellseu Martins e outros
2.1 Subestação São João do Piauí .....
2.2. Subestação de Picos ..
2.3~
LT São João do Piauí/Picos ...
Sub-Total Q.o_item 2
TotarGera1 de Acréscimo dos dois
programas

317.237,00

81.795,00
104.360,00
336.303,00
522.458,00

839.695,00

Na prática, este acréscimo no teta de investimento da
CHESF, para o corrente ano, seria, apena"5_, uma antecipação de alguns meses, já que estão os valores citados inclusos na programação do próximo ano e para uma obra--que, conforme trizamos, a própria CHESF considera
inadiáveL
Finalizando, senhor Ministro, gostaria de esclarecer
que esta relativamente pequena antecipação de recursos
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para a CHESF, tanto em valor como em prazo, seria
muito importante para uma das mais produtoras e promissoras região deste Estado do Piauí, que já possui, inclusive uma indústria de tecelagem do Grupo Coêlho de
Pernambuco que muito vem padecendo os rigores da
péssima qualidade de serviço, já tendo feito l-edamação
até ao DNAEE, e, impfantaÇão, uma indústria de cirilerito do ·Grupo João Santos.
Antecipo agradecime-ntos pela atenção e presteza que,
est_ou certo, dispensará ao assunto aqui tratado, ao ensejo do que expresso a Vçssa Excelência protestos de estima e real apreço.- Lucídio Portella Nunes, Governador
do Piauí.

PR E-0009 /81
Exm~'

Teresina, 9 de janeiro de- 1981

Senhor
General José Costa CaValcanii
-DD. Presidente da Centrais Elétricas Brasileiras S.A.ELETROBRÃS
~~
~
Av. Presiderlte Vargas, 642 - tov andar
Rio de J a neíro - RJ
Sr. Presidente:
Há mais de dois anos esta CE PISA vem se empenhando na sOlUção do prOblema dos reforços dos sistemas_de
-transmissão das regiões Sul e Sudeste do Estado do
Piauf.As análises técnicas dos estudos feitos pelo CCON em
1977 e 1978 jã detectavam qUe os referidos sistemas se
tOfiwriain críticos n·um horizonte não muito distante.
Por solicitação desta empresa, foi realizada no dia 2012-78 uma reunião CEPISA - CHESF - ELETROBRÁS para exame inicial da questão, quando foram definidas as Diretrizes Gerais para um trabalho a
ser desenvolvido pela CHESF em Recife, com a participação" da ELETROBRÁS e CEPISA. Achamos válido
salientar o fato de que as duas citadas regiões são supridas por extensas linhas de transmissão em 69 kv e 34,5
kv.
O estudo realizado se reportava a três tipos de alternafi"vãs- em 230 kv, 138 kv e 69 kv- e foi concluído em
junho de 1979. Esse primeiro trabalho foi publicado cm
dois volumes com o título Alternativas de Suprimento às
áreas de Floriano - Oeiras - Picos - Araripina e Sul
do Piauí, tendo sido enviadas cópias para essa ELETROBRÁS, bem como dos dois outros trabalhos que se
seguiram.
As três alternativas estudadas, todas com horizonte final 1993, apresentaram desempenho satisfatório, tendo a
alternativa 138 k v se revelado como a mais económica.
Foi, entUo; realizada uma reunião na CHESF- Recife, com a presença dos di retores de expansão da CEPISA
e CHESF, ocasião erii que a CHESF alegou recomendações e.xpressas da ELETROBRÃS para que sempre
fossem escolhidas as alternativas de menor custo inicial,
no caso a solução teria de ser em 69 kv. Ficou acertado
nesta mesma reunião que seria feita, pelas duas empresas, uma análise complementar. É importante ressalvar o
ª"specto de que a CHESF também descartou a possibilidade da escolha da alternativa 138 kv, alegando que havia uma política interna da mesma no sentido da não expansão do sistema 138 kv, estando o_ referido em extinçào. Os custos iniciais em 138 ou 69 kv não são muito
diferentes.
Na análise complementar foram investigadas alternativas de 69 kv que evoluíssem para uma configuração
compatível com a alternativa 230. kv, no horizonte de
1993. Esta análise foi concluída em fevereiro de 1980,
com o título do trabalho final sendo Suprimento às ãreas
de Floriano- Oeiras -Picos do Sul do Piauí- Anâliw
se Complementar. Entretanto, umª sugestão nossa no
sentid-o de Ser analizada a alternatjva 230 kv com isolamento inicial para 69 kv, sel)l cabo párawraio, não foi levada em consideração, ap~ar do acerto quando da reunião CEPISA/CHESF.
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Esse último estudo concluiu pela solução 69 kv para as
duus regiões, pelo fundamental motivo de "menores investimentos iniciui_s~·.

Logo após a realização da citada Análise Complementar, é aprovada pela SUDENE a implantação de uma
Fábrica de Cimento do Grupo Jo~o Santos, naS pi'6xlmidudcs da cidade de Fronteiras - Piauí, região suçleste,
com prazo de funcionamento de 6 (seis) sen,.estres"(l983)
e eom uma demanda prevista de 7,8 mw. Isso praticamente forçou a realização de um novo estudQ para are-ferida região sudeste, para qUe fosse eXàfffillãda a influêncí<t da Fábrica de Clmento _sobre os es_tudos já feitos.
A terceira e última análise, feita somente pela CHESF,
concluiu de forma semelhante à anterior, com a recomcnduçào da_adoçilo da alternativa 69 kv para o sistema
sudeste, baseada_fund_am_~t<:!.lmente no aspecto do "investimento inicial menor", apesar da quase símultaneid.ade para execução das d~.t_as linhas paralelas, sendo a segund<t j.í -ísOlada para 230 kv.
---- Fizemos esse retrospccto das providências já tomadas
p<~ru, então, com melhores condições, passarmos ao ob~
jctivo maior desta carta, qual seja, o de sensibilizar V.
Ex' pura que os citados reforços nas duas regiões-, com
sistemas de trunsmissão já qUase crfticOS; rião fiquem a
curgo da CEPISA._ Nos referimos-apenas aos reforços a
dois pontos, um cm cada região, Picos da região Sudeste
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e Elizeu Martins na região Sul, posto que todos os demaís investimentos serão de responsabilidade desta CEPISA.
Os motivos de fazermOs este pleito são os relacionados
a seguir:
1. A solução técnica normal para ·os dois casos, levando em conta os aspectos de previsão de carga e distância e até mesmo o aspecto econômico, teria de ser
numa tensão de transmissão no m!nimol3akv. Se_i~so
-acontece, não seria lógico que a CEPISA assumisse ó ónus de uma solução ditada por conveniências momentâneas, como a de menores investimentos iniciais.

2. Os reforços a Picos e Elizeu Martins não desobrigam a CEPISA de fazer pesados investimentos nas duas
regiões, ao longo de todo horizonte estudado, e é importante frizar que, num Estado com pontos que distam entre si mais de l.300 km, há somente três pÕntos da
CHESF p"ara alimen-tação à dístribuiçã.o, _assim mesm·o
não da nossa escolha, mas da conveniência da empresa
geradora.
3. A solução 69 kv, a nosso ver, é a~eitâvel apenas
para a região Sul do Piauí, já que a implantação da
Fábrica de CimentO _na região Sud~ste torna inexpressivo
o horizonte de atendimen"to da primeira linha em 69 kv
para PiCos, tendo de ser feita a curto prazo a outra LT
230 kv pi!. ri!. operar em 69 kv, ao passo que somente a se-
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gunda dessas linhas, sem aS/E 230/69 kv, cobriria um
largo horizonte.

4. A CEPISA certamente não terá condições, nem
mesmo de endividamento, para fazer face aos pesados
investimentos inadiáveis e previstos nos trabalhos, no
caso de ter de realizar- tudo sozinha. Esses investimentgs
estão relacionados nas (olhas anex_as, que__ compõem o
primeiro trabalho realizado na CHE&F, com preços de
junho de 1979.
Além do mais, deve-se atentar para o fator relatividade dos custos em relação aos orçamentos globais das respectivas empresas: a obtenção de mais dois pontos fortes, se para a CEPISA se constitui num obstáculo financeiro de grandes dimensões, seria absurdo que ocorresse_
o mesmo com empresas do porte da CHESF, por ~xem
plo.
Finalizando, gostaríamos que V. Ex• atentusse para as
difjcu/da,des porque está passando a nossa Empresa e
desse uma solução positiva e a curto prazo, em razão dos
fatos, às nossas reivindicações.
Sem mais para o momento, uproveitamos o ensejo
para renovar a V. Ex• nossos protestos de elevada estima
e distinta consideração.
Atenciosamente, -Eng"' Carlos Alberto do Rêgo Mon·
teiro Sobral, Diretor Presidente.
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O SR. PRESIDENT~(RatrTiundO Parente)- ConCedo a pah1vra ao nobre Senador José Fragelli.
O SR. JOSE FRAGELU PRONUNCIA DISCURSO QUE. ENTREGUE
.REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBUCADO. POSTERIOR-

::r

MENTE.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Antes de passar â Ordem do Dia, cu consultaria o Plenário se c_onSen·tiria na prorrogaçüo da Hora do Expediente por mais 15
minutos, para que concedesse a palavra a três Srs. Senadores para breves comunicações.
F.m votação. (Pausa.)
Aprovudo.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, para uma breve comunicação. S. _Ex• disporá de cinco·
minutos.

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

A Fundação Hilton Rocha promOveu a realização, no
dia JI de março passado, cm Belo Horizonte, da reunião
anual do :;cu Conselho de Curadores, durante a qual foram examinados e aprovados o RelatóriO, O Balanço e a
Prestaçi'io de Contas dessa benemérita instituição, reconhe~:ida de utilidade pública pelo Decreto n~> 85.752, de
24 de ft:v~rciro de !981.
Compareci, como sempre o faço, cjuando se reunem os
drgàos dcliberativos da Fundação Hilton Rocha, cujas
atividadcs de pe:;quisa científica e tecnológica, ensino,
assistência médica cspccitilíZuda e fiiantro.pii, no complexo domínio d"a ofLulmologia vêm se ampliando considcr:tvelmcnte.
O ~rcsccntc prestígio da Fundação Hilton Rocha, e
sua indi:;~utívd projeção com-o uin àos- melhOres e-mais
clicientcs ~cntros de di:tg-nósticó e traiãmeiltO oftãJiTiológico do P:.1ís, decorrem fundarilentafmCnte;da alta categoria do seu quadro de especialistas, das suus magníficas
instalações c cquip:lmeritOs, c da cxcepcioi1al qualid<~de
dos serviços que proporciona ao número cada vez maior
dos seus clientes c pacientes -em siri tese; todos quan-tos
a ela recorrem na certeza de um excelente atendimento.

Tive opOrtunidade de visitar e cÕôhecer; dur"ailte a minha permanência em Belo Horizonte, o _recéminaugurado Biotério, magnífico centro de pesquisas, e a
Imprensa Braille, que tem uma extraordinária destinação de utilidade beneficia ii do não somente Minas Gerais, mas as demais Unidades da Federação.
A instulação da máquina Impressora Braille, na Fundaçüo Hilton Rocha, tornou-se possível graças a uma valiosíssima doação alemã, através da Lateinamerika Zentrum, de Bonn, por iniCiativa de Seu eminente- Preside-nte,
o professOr Húmann Gorgen.
Essa fOi a razão prinCipal que leOvu- os Conselheiros
da- FUndação Hilton Rocha a aprovar, por-unanimidade,
prop~sta formulada no seritido de eleger o Prof. Her~
mann Gorgen como "Sócio benemérito" da instituiÇão.
Homenagem excepcional, mas profundamente justa
porque, independentemente da mencionada doação, o
Professor Hennann Gorgen tem sido desde 1941, quando veio ao Brast! com um grupo de 45 refugiados, um
_am}go extraordinárlo do nosso País. DepOis de uma permanência de 16 anos no Brasil, regressou à Alemanha,_
-õ~-dCSC cle8.eu DepUiado Federal do Bundestag de Bonn,
Aõs 75anos de idade, de receber inúmeras homenagens em nosso País, tendo sido, inclusive, condecorado,
pelo Governo bra.5ileiro, com o grau de Comendador da
Ordem do Cruzeiro do Sul, o Professor Hermano Gorgen teve a sua biografia enaltecida nas duas Casas do
Congresso NacionaL
No S~~UQo_ Federal_._ o e_minente S_e_nador Aloysio Chaves, e na Câmara dos Deputados, o Deputado Guido
Moese:h, se incumbiram de exaltar a personalidade desse
insigne amigo do Brasil que, na qualidade de Presidente
da Sociedade -Teuto-Brasileira de Bonn, cOntinua prestando os mais assinalados serviços ao Brasil.
Associo-me, portanto, desta tribuna, às homenagens
tributadas ao Professor Hermano Gorgen, rememorando o muito que fez pelo Estado de Sergipe, em termos de
valiosas doações, a várias Instituições, entre as quais o
Instituto Lourival Fontes.
Aproveitando o ensejo, solicito a incorporação ao texto destes breves comentários do Currlculum Vitae abreviado do Professor Hermann Gorgen, anexo, através do
qual podemos avaliar o quanto esse sábio e inisigne Mes-

tre é estimado e admirado tanto no Brasil como na Alemanha.
De....,ejaria, contudo, antes de concluir este breve pronunciamento, congratular-me com o Professor Hilton
Rocha e sua notável equipe de colaboradores, - médicos, técnicos, professores e funcionários- pelo êxito da
reunião levada a efeito em Belo Horizonte.
A Fundação Hilton_ Rocha v~m atravessando, de fato,
uma dirülmiea fase de cexpansãõ das suas instalações e
eqUi_pamen tOs, ·.apríriioramenta" ·instituéiônaJ; ampiiãÇD.o
e melhoria dos seus Serviços especializados, razões pelas
ciuais _reitero os-rrieus irr~tritos "apfai.isos e felicítações -à
todos quantos vêm participando ou contribuindo para a
consecução dos incontestáveis êXitos obtidos.
Fram es.tas as declarações que desejava formular acerca da reunião do Conselho de Curadores da Fundação
Hilton Rocha e da homenagem prestada por essa Entidade ao Professor Hermann Gorgen, ao elegê-lo como
Sócio Benemérito. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
-curriculti:m Vitae (abreviado)

HERMANN M. GORGEN, Prof. Dr. DDr.h.c., Bonn,
Alemanha._
Preside_nte da Sociedade Teu to- Brasileira e do Centro
América Latina, Editor dos "Cadernos GermanoBrasileiros" (Deutsch-Brasilianische Hefte), Bonn.
Ex-Encarregado do Departumento de Imprensa e Informações para Assuntos Especiais na América Latina.
Notas biográficas:
Doutor em Filosofia pela Universidade de Bonn (1933)
Professor da Fae:uldáde de Filosofia de Salzburgo (1938)
Professor da Faculdade de Ciências Econômkas da Uni-·
versidade de Juiz de -Fora/Minas Gerais (1950)
Diretor_ Geral da Radiodifusão do Sarre (I 955)
Deputado Federal pela União Social-Cristã (1957)
Autor, entre outras _obras, d<1 monografia "Brasilien"
(Editora Glock _und Lutz, Nürnberg, 400 páginas, e do li~ro "Brasilien", (Editor(! Pinguin, InnSbruck)
Colunista semanal de jornais e rádios latino-americanos
Tradutor de obras brasileiras para a língua alemã
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Membro da delegação alemã à 47' Co_nferência da União
Interparlamentar no Rio de Janeiro (1958)

Envíãdo especial do Chanceler Adenauer, para entrega
de mensagens especiais ao Presidente da República dos
Estados Unidos do Brasil (1959)
Cidadã_o honorário dp Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz
de Fora, Guarani, Conselheiro Lafayette, Vitória, Curi-__ _
tiba, Londrina e Nova Lima, e dos Estados de Espírito
Santo, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Estado da Guanabara
Doutor honoris caUsa das Universidades do Paraná e do
Ceará, Professor da Universidade de Santa Maria (RS) ç
de Juiz de Fora (MG)
Comendador da Ordem do "Cruzeiro do Sul"
Portador da "Medalha Machado de Assis" da Academia
Brasileira de Letras, da Medalha de Mérito ..Cidade de
Recife", da Medalhade Mérito "Cidade de Belém", das
"Palmas Acadêmicas" da Universidade de Belém, Medalha de Mérito do Estado de_ Pernambuco.
Grande Oficial da Ordem Nacioila! do Mérito Educativo
Grande Oficial da Ordem Rio Branco
Portador da Grande Cruz do Mérito Federal (Grasses
Bundesverdienstkreuz) da República Federal da Alemanha
Cavalheiro da Ordem de São Gregório, da Santa Sé
Sócio Honorário do Instituto Hi_stórioc e Geográfico do
Rio Grande do Norte, Natal
Sócio honoráriO da AssoçiaçãO Riograndense de Imprensa, Porto Alegre
Sócio Correspondente da Academia Paraibana de Letras
SócTó honorário do RoJary Çlub de Juiz de Fora
Sócio Correspondente da Academia de Letras da.J3,abia
Sócio Correspondente _do Instituto Histórico São Leopoldo
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Para uma comunicação, concedo a palavra ao nobre Senador Milton
Cabral.
O SR. MILTON CABRAL (PDS - PB. Para uma
breve comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. SenãôõreS-:
Um jovem e brilhante intelectua_! é o novo membro da
Academia BraSileira de Letras. Trata-se de Arnaldo N is. kier, que, como gosta de lembrar, vem de um passado
pobre, filho de imigrantes poloneses, criado no subúrbio
de Pilares, no Rio de Janeiro, para revelar-se num excelente executivo, eminente- educador, radialista e, agora,
um iinortal, pela livre vontade e escolha dos ilustres inte-_
lectu:iis da ACademia Brasileira de Letras.
Nesta breve comunicação, que mllíto ·me agr:ida fazer,
ao homenagear a vigorosa e trepidante perso"nal1dãde-âe
Arnaldo Niskier, desejo tão-somente o apoio dos S!s. Senadores para que fique publicado nos anais desta Casa à
seu curriculum vitae.
Apenas para ilustrar esta solicitação, destaco, entre
outras _c_ompetências e atívidades do mais novo imortal,
o fato dele contar com numeroSos diplomas, destaCadamente: professor licenciado em Matemática e Pedagogia,
doutor em Educação, catedrático pela Universidade do
Rio de Janeiro, professor credenciaâo,-pelo Conselho
Federal de Educação, em Teoria Geral da Administração e OrÇairietüo Empresarial, jOnúiTísfã, exercendo
atualmente a função de Diretor das empresas Bloch,
onde Niskier se mostra muito orgulhoso dos seus vinte e
oito anos de trabalho na Revista Manchete, e, além de
jornalista, redator, agora em atividade na Televisão
Manchete; membro do Conselho Universitário -e -do
Conselho Superior de Ensino e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro; membro do Conselho
Estadual de Educação. Enfim, são muitas e varfadas as
atividades exercidas por Arnaldo Niskier, tendo, inclusive, graças a projeção alcançada sido destinguído com
muitas condecoraÇões, e recebido numerosos prêiriios.
Fez publicar quase três dezenas de seus estudos de
problemas brasileiros e, também, trabalhos literários.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores. É com especial satisfação que me permito, como_ Senador da RePública,
prestar esta homenagem, pois estou certo de que, com
ela e através dela, faço destacar os grandes valores que
estão su.rgindo neste País e é com eles que se começa a escrever a História brasileira, neste final de século.
~em dúvida alguma, Arnaldo Niskier, pelo seu talento, cultura, capacidade de trabalho, dotado de uma superior inteligência, ocupará, no decorrer de sua proficua
existência, crescente importância no meio intelectual,
político e administrativo de nosso País.
Aqui está, Sr~ P_~esidente, o curriCulum de Arnaldo
Niskier, para ser transcrito nos anais do Senado Federal.
Muito_ obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
MILTON CABRAL EM SEU DISCURSO:
ARNALDO NISKIER
Data do nascimento: 6 de novembro de 1935
Nacionalidade: Brasileira
Natural de: Rio de Janeiro, RJ
. Licenciado em Matemática (1958) e pedagogia (1962)
pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ.
. Doutor em Educação pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, em decorrência de aprovação no curso para livre docente da Cadeira de Administração Es-colar e Educação Comparada, em 1964.
Catedrãtico por concurso da Universidade do Estado
.do Rio de Janeiro, desde 1968. Professor Titular de História e. Filosofia da Educação da UERJ.
. Professor credenciado pelo Conselho Federal de Educação em Teoria Geral da Administração e Oi'çãffiento
Empresarial.
Técnico de AdministraÇão.
. Jornalista. Sócio remido da Associação Brasileira de
Imprensa. Oficial da Reserva da Marinha de Guerra
- Atividades Atuais
Diretor das Empresas Bioch (Manchete).
. D"iretor do Centro de Educação e Humanidades da
Universidade do Estado do Rio de_ Janeiro- UERJ.
Membro do Conselho Universitário e do Conselho
Superior de Ensino e Pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro -- UERJ.
Membro do Conselho Estadual de Educação do Rio
de Janeiro.
Ativida.des exercidas
1966 Representante do Brasil no III Programa
TriangUlar de Bolsas, na ONU
1967 Membro do Grupo de Trabalho encarregado da implantação da primeira Secretaria da
Ciência e Tecnologia da América do Sul.
1968Membro do Grupo de Trabalho encarregado da implantação da Televisão Educativa e
Cultural da Guanabara._
1968/71Secretário de Estado de Ciêilcia e Tecnologia.
1969 Criador da Mostra Internacional do Filme
Científico.
-Criador do Prémio "'Álvaro Alberto" de Incentivo à Ciência e à Tecnologia.
-Criador do Prêmio -.. Fritz Feigl" (Mostra Internacional do Filme Científico).
-Criador da I Feira Nacional de Ciências para
alunos de 29 grau de todo o Brasil, no Pavilhão de São _
Cristóvão.
- Representante do Brasil na Reunião Internacional de Experts em Literatura para Jovens, na França,
sob o patrocínio da UNESCO. Foi Vice-Chairman da
Reunião.
1970Criador da FUNDEPEG- Fundação para
o Desenvolvimento da Pesquisa do Estado
da Guanabara.
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-Criador do Planetário do Rio de Janeiro.
-Criador da I Exposição Internacional de Ciências
e Tecnologia para o Desenvolvimento- EXPOSITEC70.
-Criador e Presidente da Comissão do Ano 2.000
da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Guanabara.
1973 Membro do Conselho Consultivo do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Gerendal - IDEG.
1973 _Especialista responsável pelas aulas de Edu~
caçàC? M()ral e Cívica no Curso SUpletivo de
19 Grau - Fase II do PiQjeto Minerva
-:-Membro do Grupo de Trabalho que estudou a
viabilidade de implantação da Universidade Aberta no
Brasil (MEC).
1975 Criador da Divisão de Cursos e Seminários
de Bloch Educação.
1976/77Criador e produtor do Programa "Educação é a Questão", na Rádio MEC
(Projeto Minerva).
1976/84Criador da Maratona Escolar de Literatura Brasileira, desfiilada a alunos de 29
grau de todo o Brasil: Machado de Assis
(1976); Érico Veríssimo (1977); José de
Alencar, (1978); José Lins do Rego
(1979); Olavo Bilac (1983); Cecilia Meireles (1984).
1977Membro fundador da Academia Brasileira
de Educação.
1978 -:....:.
Coçrdenador do Curso de Treinamento de
Professores de Matemática para as Quatro
Primeiras séries do ensino de }9 grau - Convénio MEC(DEF(UERJ.
-..:....Criador e coordenador do Projeto de Treinamento de Professores através do rádio, abrangendo 2 mil
prOfessOres do Grande Rio (19 grau)- Convênio Secretaria Municipal de Educação e Cultural de Niter6i/Rádio FederalfBloch Educ~ção.
1979 Coordenador do Mestrado em Educação,
do Centro de Educação e Humanidades da
Universidade do Rio de Janeiro- UERJ.
l979f83Secretário de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro.
-Presidente da Fundação de Artes do Rio de Janeiio - FUN ARJ.
-Presidente do Conselho Estadual de Educação
do Rio de Janeiro.
1979/83 - - - Presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro.
- Vice-Chinceler da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro- UERJ.
Conferências
Cultura na Baixada Fluminense.
Os Direitos Humanos e a Educação.
A Educação Democrática e o Menor Carente.
_A ~ducação Matemática como Instrumento de Democratização de Oportunidades.
Ensino Superior: Conjuntura e Perspectivas.
Estímulo à Inteligência.
A ~uventude, Hoje.
A Escola como extensão da família.
Nutrição e Desenvolvimento.
A Realidade Educacional Brasileira.
A Política Adotada pelo Governo na Área da Secretaria de Estado de Educação e Cultura.
Educação Permanente.
. A Educação: Situação Atual.
. Influência dos Meios de Coniunícação de Massa na
Edu_cação e Formação Cultural.
Formação do Administrador Escolar.
Ciência e Tecnologia Contemporânea.
Educação e Violência.
O que é Cultura?
O Deficiente e sua Integração no Sistemã de Ensino.
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-0 SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a paNa· Educação, o Homem é a Meta..
Educação e Nutrição - Metas do Homem.
lavra ao nobre Senador Humberto Lucena, que falará
Líder.
como
Distin~õcs e Condecorações
Medalha do Mérito Tamandaré (Marinha de auer:O SR. HUBERTO LUCENA (PMDB - PB. Conio
ru), 1963.
Líder, pronurlcia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,
Medulhu do Mérito Rio Branco (Grau de Cavaleiro),
Srs. Senadores:
1970.
Em primeiro lugar, desejo ler, para conhecimento da
Medalha do Mérito Naval (Grau de. Cavaleiro), 1971.
Casa c da Nação, um telex .que recebi, nos seguintes terMedalha do Mérito Santos Dumont (FAB), 1973.
mos:
Ordem do Mérito Anchieta (Governo do Rio de Janeiro), 1974.
São Paulo SP NP 215 290384
Medalha do Estado da Guanabara por serviços pres.ExmQ._ Senador Humberto.Lucena
tados à cidade, 1975.
- · - --Do Líder da Bancada do PMDB
Medalhu de Honra da Inconfidência (Governo de MiBrasília - DF
nas Gerais), 1977.
_ Eminente Uder
Medalha do Mérito Cívico da Liga da Defesa Nacional, 1979.
Solicito vossencia transm-itir esse augusto plenário minha indignação contra ato arbitrário de
Palmas Acudémicus (Educação) do Governo .da
agente da Polícia Federal deste Estado vgquese vaFranç<t, 1980.
lendo de minha ausência vg com flagrante abuso de
Medalha MurecJwl Mascarenhas de Moraes, 198.0.
aUtoridade
violou independência e as prerrogativas
Medalha do Pacificador (Ministério do Exêrcito),
constitucionais deste poder vg apreendendo fita gra1981.
v_ada durunte reunião da frente_municipalista pro
Legilio de Honra do Governo da França, 1982.
eleições diretas ·que se encontrava na posse de fun"Doutor Honoris Causa" da Universidade Federal
administrativo destu casa PT
ciOnário
do Maranhão, 1982.
Peço-lhe vg assim que manifeste repúdio contra
Medalha MareçJ1al Trompowski (Instituto dos Dotal violência que agrediu consciência democrática
centes Militares), 1982.
do bravo Povo paulista pt
Medalha de Ouro "Anísio Teixeira" (Escola de CoAtenciosamente
municação Assis Chateaubriand), 1982.
Nefi Tales, Presidente
Medulhu do Mérito Naval (Gruu de Oficial), 1982.
Ordem do Mérito Militar, 1983
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao repelír essa afronta
Prêmios
uo Poder Legislativo paulista, faço, destu tribuna, um
Prêmio Gustavo Car.anema (.. Problemática da Eduapelo
ao Sr. Ministro da Justiça, para que S. Ex•, sem decaçào Brusilciru").
-- mora, instaure, no âmbito da Polícia Federa[, um inPrêmio Alfredo Jurzikowskí (Acuderiliu Brasíleira de
quérito administrativo para apurar- a responsabilidade
Letras}.
desse_ funcionário do Departamento de Polícia Federal,
Prêmio Assis Chatenubriand de CíêtlCfa e Tecíloioifii.
que deve ser punido exemplarmente por essa arbitrariePrémio "Golfinho de Ouro" (Educação).
dade pruticada contra a Assembléia pauli.sta.
Prêmio Francisco Alves (Academia Brasileira deLeSr. Presidente, Srs.- Senadores, a imprensa de hoje ditras}.
vulga uma notícia que' dá bem a idéia do clima artificial
Pn!mio Paulo Pontes (ACET /RJ).
que se começa a criar em Brasília às vésperas da apreObras Publicadas
ciuç[io pelo Congresso Nacional da proposta de emenda
Problemática da Educação Srasileim (Prêmio Gus"üi- constitucional Dante de Oliveira, que restabelece, de
vo Capuncma), !964.
imediato, -as eleições düetas para Presidência da R-eFormas Dinâmicas da Universidade (Tese), 1964.
pública, como que num preparativo para medidas, talFormas Dinâmicas da Administração (Tese), 1966.
vez, bem mais violentas, que já estão, inclusive, sendo
Cinco Dias de Junho (co-autor), 1967.
anunciadus como ameaça a mais aos políticos e à opiPor uma Política de Ciência--e Tecnologia, 1968.
nião pública, não só do Distrito Federal, mas de todo
Brasil Ano 2.000 (parte de Educação), 1968.
Brasil, porque os jornais já falam que o Go_verno estaria
Ciência c TecnolOgia para o Desenvolvimento, 1970.
cogitando de novas medidas de emergência a serem deEstudos de problemas Brasileiros (parte de Ciência e
cretadas no âmbito do Distrito Federal, para evitar;que
Tecnologia), 1970.
o povO brasifeiro, através de suas representações em
Rio Ano 2.000 (co-:iUtor), 1970.
_·cada estado, venha a Brasília para acompanhar de perto
O Impacto da Tecnologia (Prêmio Alfredo· JUrii:
os trabalhos do Congresso Nacional no dia 25-de abril.
kowski, 1972.
Pois bem, est:..\rrecidos, lemos hoje no O Globo esta
A Nova Matemática (co-autor), 1972.
notícia:
Administração Escolar, 1973.
Aprenda Ciências (co-autor), 1973.
Polícia prende
Educação Comparada Moderna (co-autor), 1973,
caminhantes no DF
Nosso Brasil - Estudos de Problemas Brasileiros,
1973.
..
Brasília - A Polícia Federal prendeu ontem ,
Estudo Moderno de CiênciaS -(Co~autor), 1975.
quando se dirigiám para o Cõngi'esso NaciCiOal,-14
O uso de tecnologias educacionais na fo"rmação e
pessoas íntegrant~s do Serviço Nacional de Justiça e
aperfeiçoamento do Magistério (Monografia), ESG,
Não~\f10lência, qUe vieram a pé de São Paulo fazen1976.
do pregação pelã.s eleiç-ões diretãs. A prisão ocorreu
às 8 horas, na torre de televisão, sendo os presos enA Nova Escola, 1978.
Matemática da Emília (co-autor);-1979.
cami~hados à 2• Delegacia Policial, -de onde saíram
Educação, para quê? (Prêmio Francisco AlveS),-J980.
às 15 horas, depois que se comunicaram com 6 Se~
O Homem é a Meta, 1979.
cretário -Geral da CNBB, Dom Luciano Mendes de
Vov6 viu a uva, !981.
Almeida.
Educação ê a solução, 1981.
Os integrantes do movimento saíram de São PauEducação para o trabalho, !982.
lo no último dia 17, caminharam 1.150 quilômetros,
Educação e Cultura na Imprensa, 1983.
pararam em 43 cidades, pregando_~s eleições diretas
Educação e Cultura: da teoria ã prática, 1983.
e a não-viofênciit, e chegaram a Brasília na quartaEducação: renexão e Crítica, 1"98_3.
feira.
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Na quarta~feira da Seman~:~ Santa realizam um
"jejum pelas dil:et<:l,s". São eles: Marcelino Martins, sapateiro; Paulo
Si!va, favelado; Zenóbio Fernandes Costa, estudante; Olival Santos, marceneiro; João Soares, Ferroviário; Noêmia Silveira, pedãgoga; José Eduardo de
Souza, estudante; Marcelo Richard Zelic, estudante;_ Carlos Roherto Morais, metalúrgico; José Carlos Salvagni, jornalista; Carlos Franêa, estudante;
Cláudio Azevedo~ arquiteto, e Sidney Cruz, sindicalista.
Como véem V. Ex•s. Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tratava-se de representação nitidamente popular, que
bem dem~nstra a grande mobilização feita nCste Pafs cm
torno dessa aspiração, que não ê minha, tampouco do
nobre Deputado Ulysses Guimarães, nem do PMDB,
PDT, PT, PTB. ou do Pró-Diretas do PDS. t de tod1:1 a
sociedade pois, como tenho repctjdo 99,9% do brasileiros já se manifestaram favoráveis à restauração 'imediata
das eleiçõeS djretas para Presidente da República, não
pensando, como quis dar a entender, mais uma vez, nesta tribuna, o nobre _Senador Aloysio Chaves, há poucos
dias, ser ela -uma panacéia para resolver todos os problemas nacionais, mas convencidos de que por elas passa
evidentemente a saída para a grande crise económica, social, cultural, política e institucional que ai está no País,
avassalando-nos desde 1964, porque só através do voto
popul::n nas urnas, para Presidente da República, nós teremos condições de conseguir a rotatividade do poder
que é prlncíPío essencial da democracia representativa,
dentro. aliás, das nossas melhores tradições.

O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muita honra
nobre Senador.

O Sr. Fábio Lucena- Nobre líder Humberto Lucena,
eu venho acompanhando o noticiário dos jornais sobre
_ as emergências, de uns dez dias até esta data. Alguns jornais falam, alternativamente, em medidas de emergência
e estado de emergência. Observem bem V. Ex• a maquinação que está em jogo. que está cm andamento pelo Poder Executivo. Se o Presidente da Repúbloca, ao invés de
medida dé éJnergência, decidir por decretar o estado de
emergência, que também não depende de apreciação do
Congresso Naciona, porque pela Constituição apenas
comunica que decretou o estado de emergência, a área de
sua abrangência e o período de sua duração ao Congresso, se e!e recorrer ao estado de emergência, segundo o artigo 47, inciso II, parágrafo 2~', da Constituição, o que
vai aconteCer 11.6 País? A Constituição não poderá ser
emendada na vtgência de estado de sítio, ou de estado de
emergência. Vê V. Ex• que basta uma simples alternativa, uma simples opção do arbítrio presidencial para si~
plesmente evitar, dentro da ConstituiçãO; -porque o-Xto
frtstitucionat nQ 5 também estava na Constituição, qúe o
Congresso, por tempo indeterminado, possa emendar a
Constituição FC:deral. Era este o aparte que eu gostaria
de dar a V .. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• faz bem em
enfatizar essas ameaças que estão aí, pairando no ar,
pois, na verdade, de uns dias para cá, em Brasília, em
qualquer lugar onde se chegue, dentro ou fora do Congresso Nacional, não se_ouve senão noticia ruim, de que
vamos ter um retroce_ss:o político-institucional, de que os
m11itares estão endurecendo, de que o Governo já estuda
medidas de emergências, não só para Brasília, mas atê
para São Paulo e Rio, i fim de evitar, talvez, novas manifestações populares em prol das eleições diretas para
Presidente da República.
Eu não acredito, porém, nobre Senador Fábio Lucena. que o Governo chegue_ a esse extremo de decretar o
estado de_ emergência que, como diz V. Ex•, está equiparado ao estado de sitio na COnstituição, para efeito de
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não se permitir, na sua-vigêtlcía, -refol-ma ná Constituição. Aí seriã o--cúmulo, seria o Estado se jogar num
confronto directo contra a Nação.
O Sr. Fábio Lucena- V. Ex.• me permite? Há um Senador, nesta Casa, dos mais respeitáVeiS da República,
Senador que é um paradigma, em todo o Pa[s, de comportamento público, de honradez pessoal e de probidade
administrativa, quando Governador do Seu Estado já
por duas vezes, e de idoneidade moral, que pode muito
bem transmitir ao Senado, nesta oportunidade, informações a respeito do estado de ânimo dos chefes militares. A Gazeta Mercantil, edição de hoje, publica em sua
primeira pãgína que õ''eminenTe Senador Virgílio Távora
participou -de uma solenidade de matrimônio, em que S.
Ex.•, Virgílio Távora e o Sr. M_inistro do Exêi"ci.(o·roram
padrinhos. Segundo A Gazeta Mercantil, o General Walter Pires estaria aOorrei::idíssimo com críticas que têm
sido feitas, aqui no Senado Federal, a certas autoridades
militares e alguns setores militares, citando, inclusive, no
rol dos aborrecimentos do Ministro do Exérc-ito- e a A
Gazeta Mercantil cita S. Ex•, o Senador Vírgilio Távora,
como fonte da-inforinação--=-- os-Senadores Jaison "Barreto, Henrique SanfiUo, e este modesto aparteante a_o pronunciamento de V. Ex• Seria a oportun-idade de o eminente Senador Virgflio Távorã transmitir, ao Senado Fe-deral e à Nação, algumas palavras a propósito do noticiâ['iO daquele jornal, que é da maior confiaOTITCade em
suas informações, com a permissão de V. Ex'
O SR. HUMBERTO LUCENA- Já que V. Ex• coloca a questão, concedo o aparte ao nobre Senador
Virgílio TáVofã.
O Sr. Virgílio Távora- Respondemos à colação, não
tenha a menor dúvida. Realmente, tomamos parte de
uma cerimônia social, a que aludiu o jornal em questão,
mas não tínhamos nem lído esse tópico. Seria absoluta
prova de um otimismO superexagerado veja os adjetivos
que colocamos- se o nobre Senador Humberto Lucena
achasse que o MinistrO do Exército dev"eria _estar niu1to
satisfeito cõril o que dele foi ditO aqui, nas sessões desta
semana. Confirmo justamente que S. Ex• não estava satisfeito. Eu, no lugar dele, também não estaria, eB. Ex•,
o eminente Senador Fábio Lucena, se investido dessas
funções, também teria o mesmo estado de espíritO.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Bem, V, Ex• jâ deu
a sua resposta, mas o que não se pode admitir é que o
Ministro do Exército seja diferente dos demaís Ministros; S. Ex• está sujeito às mesmaS crtticas que recebem
os Ministros civis ...
O Sr. Virgilio Távora- Foi-nos perguntado um fato,
e este fato apresentamos tal qual sucedeu.
O SR. HUMBERTO LUCENA - V. Ex• realmente
esclareceu. Agora, quanto ao Ministro ter ficado aborrecido, é um direito que teni.. Porém, é dever indeclinável
do Congresso Nacional, ...
O Sr. Virgílio Távora- Estranhável se não tivesse O
direito. Agora, se V. Exf se aborrece com o seu estado de
espírito, é outra coisa!
O SR. HUMBERTO LUCENA- ... e do Senado e da
Câmara, de denuriciar os-desmandos e-eri-os de todos os
Ministros, serii--ixduir, é clàtO, os Min1sti0s Milftaies.
Há poucos dias vimoS ã--iiiSofêncla COffi que o Sr. Ministro Walter Pires falou em sua última Ordem do Dia, que
mereceu de minha parte, como Lfder do PMDB, a crítica
mais candente.
O Sr. VirgRio Távora- Vê V. Ex~ como o Ministro
agiu em termos até moderados, pois V. Ex• não foi citãdo, justamente porque o seu discurso se manteve dentro
dos limites bem razoáveis âã. crfticã..
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O SR. HUMBERTO LUCENA- Acho que todos os
demais Senadores da Oposição, tambêm discursaJam
dentro da melhor linguagem parlamentar. Tanto assím
que a Mesa não corrigiu qualquer palavra e o poderia fazer, de acordo com o Regimento Interno. O que houve
foram críticas bastante cáusticas à conduta do Ministro
do Exêrcito ...
O ~r. Virgilio Távo_ra- Mas, veja V:
prega bem o vernácUlo!

Ex~.

como em-

O SR. HUMBERTO LUCENA- ... provocadas pelo
autoritarismo de S. Ex•

O Sr. Fábio Lucena -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. _HUMBERTO LUCENA -. Pois _não, nobre
Senador.
O Sr. Fábio Luceni --Ev(dent~mente que estarei e estou com V. Ex• solidário, em qualquer situação, circunstâ~cia_ou oportunidade. I\1-~s, quando um Ministro de
Estado deixa de citar certO fato, ou certo nome, é porque
o SNI não permitiu que ele citasse.
O Sr. Virgílio Távora - Isto daí, em absoluto - jâ
que fomos chamados à colação- se comporta no termo
dessa discussão. Nãõ passa na cabeça de ninguém que o
SNl mande em Ministro de Estado. Isto transborda
qualquer raciocínio, pof·mals elementar que seja.
O SR. HUMBERTO LUCENA~ Mas, Sr. Presidente, eu quero contiimar no curso d_as_ minhaS co_nside-__
rações_,_ porque o que me trouxe à tribuna foi denunciar
ao SenadO- e a Nação sobretudo- tbsSe fatO gravíssimo,
ocorrido ontem nesta capital: a prisão de cerca de quatorze modestos brasileiros que vieram a pé de São Paulo,
exercendo um direito que a Constituição lhes assegura,
de ir e vir, e aqui foram' presos, arbitrariamente, sob a
alegação de que estariam perturbando a paz pública, no
Distrito Federal. Isto é apenas uma preliminar das Vio~
lências que se pretendem praticar em Brasflia, até o pró~
ximo" dia 25. Acho, entretanto, que o Governo, se pensa
em decretar medidas de emergências, no Distrito Federal, terã uma grande dificuldade, desta vez, porque anteriormente a justificativa_foi o ofíçJ9-que o Sr. Presidente
do Senado Federal, o nobre Senador Moacyr Datla, endereçou ao Sr. Ministro da Justiça, solicitando que fosse
colocado a sua disposição um destacamento militar que
p011.eria ser, eventualmente, acionado por S. Ex•, no caso
de necessidade para se manter a ordem, dentro do Congresso Nacional, já que as forças de segurança interna
eram por S. Ex• consideradas precárias. Foi baseado nesse· expediente que o sr. MiniSho da Justiça, entendendose com o Senhor Presidente da RepúbUcã~- conseguiu a
decretação das medidas de emergência.
Mas, desta vez, nós temos a palavra do Presidente do_
Collgre&so Nacional, com quem estivemos reunidos, nós
os Líderes da Oposição no Senado e na Câmara, de que
não assinará nenhum oficio ao Sr. Ministro da Justiça,
solicitando reforço para assegurar a paz e a tranqUilidade do Congresso Nacional.
Portanto, qual seria, desta vez, a razão a ser invocada
pelo Poder Executivo? O Poder Legislativo se--acha funcionando plenamente e livremente. O Sr. Presidente do
Senado Federal esteve ontem no Palácio do Planalto, às
18 horas, com o Sr. Minístro-_Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o Dr. Leitão de Abreu, a quem
disse, peremptoi"iamente, que estava e_m condições, como
não poderia deixar de estar, de acordo com o Regimento
do Congresso Nacional, de manter a ordem dentro do
Congresso e nas suas adjacências.
Em suma, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não acredito_
que, desta vez, o Poder Executivo encontre_ qualquer pretexto que possa justiicar a decretação de medida de
Emergência em Brasflia, a não ser que queira, realmente,
chegar a tanto apenas por um amor à violência institu-

-

cionalizada pelo autoritarismo ·que ainda estâ a[ predo~
minando em nosso País, por temer uma afluência grande
do povo a Brasflia, no dia 25.
- Ao terminar estas palavras, o que desejo mesmo é deixar lavrado o mais indignado protesto da Bancada do
PMDB, nesta Casa, pela prisão destes brasileiros e exigir
que o Sr. Ministro da Justiça, que é a autoridade competente no caso, tome as medidas cabfveis junto à Polícia
para que fatos desta natureza não se repitam, porque,
nós somos hoje um Pafs adulto, que caminha celeremente para a sua democratização plena. E não podemos as~
sistir, silenciosos, a fatos de tal gravidade que põem em
risco a liberdade de brasileiros. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha, como
Líder.
O SR. MARCONDES GADELHA (PDS - PB.
Como Líder, pronuncia o seguinte disc.urso. Sem_revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O eminente Líder Humberto Lucena traz ao conhecimento da Casa denúncias que considera da maior gravidade e indicadoras de um clima que S. Ex~ chama de artificial, que se estaria criando, de terisão e expectativa
mórbida em torno do desfecho da tramitação da emenda
que trata das eleições diretas.
Quais são os fatos? A apreensão de uma fita versando
sobre uma Teunião de uma chamada frente municipalista
pró-diretas, e a prisão de alguns peregrinos da leberdade,
de illguns andarilhos do sufrágio direto, prisão essa que
foi irriediatamente relaxada, conforme noticia dos jornais, e isto omite o eminente Senador Humberto Lucena,
Sr. Presidente. Se existe um clima artificial, é importante
verificar por quem esse clima está sendo gerado. A Oposição traz fatos diminutos e dá uma dimensão extraordinária, como se estivesse na eminência de ruírem as instituições.
Ora, Sr. Presidente, o conhecimento do que se passou
numa reunião de uma frente municipalista, em São Paulo, pelos órgãos de Segurança, se era tão importante, haveria meios de se conseguir sem o trauma da apreensão
de uma fita, uma vez que hoje são extremamente sofistícados oq métodos de escuta à distância: A prisão dessas
criaturas, que se deslocaram à pé tantos quilômetros, e
que aqui achegaram esfalfados e cansados, não pode ser
entendida, como um ato de repreensão da importância
que S. Ex• está querendo dar. Tanto assim, Sr. Presidente, que considerando a ausência de qualquer conotação
mais perigosa nos fatos, essa prisão foi imediatamente
relaxada. Insisto num ponto: quem está criando clima
artificial? Certamente, Sr. Presidente, o eminente_Senador Humberto Lucena conhece o apólogo dos dois escudos, S. Ex~ está vendo apenas um lado da verdade ou, então, está fazendo questão de cegar para o outro lado,
porque não fala de um fato de maior relevância, de
maior irnportâiiCía. Como foi o éôinício das diret_as_ e:m
Recife? Lâ reuniam-se oitenta mil pessoas em praça
pública, num clima da maior liberdade e para o qual, Sr.
Presidente, a Prefeit4ra de Recife colaborou instalando o
palanque, oferecendo ônibus gratuitos e instalando o sistema de som~
O Sr. Fábio Lucena_- Porque o _Governador Roberto
Magalhães é um democrata.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
procura-se, com esses dois pequenos fatos, dar a entender que existe uma idiossincrasia do Governo contra a
tramitação da emenda das _eleições dlre_ta&.
O Sr. Fábio Lucena- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MARCONDES GADELHA - Concederei
logo em seguida. Há outros fatos mais importantes que
preciso relatar. Deixe-me pelo menos, concluir e-ste
preâmbulo do meu discurso.
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Então, vejam V. Ex.•, pinçam..:se dOis pequenos fil.tOs
como indicadores de uma extraordinária gravidade, de
que o País estaria à beira da convulsão, e que os_ que são
responsáveis pela traqilili.d::ide soCial estariam ciian-do os
elementos desse distúibici e omite-se urri fato que está nas

páginas de todos os jornais, com fotografias enorrrieS; de
multidões aclamando, num clima de maior tranqüilidãdCe com a colaboração de órgãos do Governo.
Ouço o aparte do nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Marcondes Gadelha, a ConstituiÇãO Federal, no capítulo dos Direitos e

Garãntiãs-- IndíviduaiS, art. !53, § 12, estabelece:
..Art. 153.
. .....-... _•...•......-..... cL··········.
§ 12. Ninguém Si!rã preso senão em flagrante delito
ou po·r ·o-rdem escrita de autoridade competente. A lei
disporâ sobre a prestação de fiança. A prisãõ o·u Cfe- tenção de qualquer pessoa será irriediatamente comunicada ao juiz competente, que a relaxará, Se não for legal." Primeira pergunta: qual foi o delito praticado por
essas pessoas? Em que flagrante delito elas incorreram?
Segunda: essas prisões fOrãm comunicadas ao juiz competente, vale dizer, ao juíz-de uma d_as Varas CriminaiS
do Distrito Federal? São perguntas que gostaria que V~
Ext-, como Líder do Governo enl exercício, responOesse;a fim de justificar a sua posição deíendinte, n(lCaS"O;·da
legalidade dessas detenções.
O SR. MARCONDES GADELHA - Indago a V.
Ext- se_encerrou as suas perguntas ou se ainda há outras
perguntas além dessas para que possa responder.

O SR. MARCONDES GADELHA- O que eu quero
dizer ...
O Sr. Fábio Lucena- Mas, V, Ex•, permita-me: só o
juiz tem competência constitucional de relaxar -prisões.
Logo, se a prisão não foi Comunicada ao juiz, ela foi ilegal1 porque foi relaxada por pessoa incompetente, nos
termos da Constituição ou da lei, e que não tinha competênc_ia para proceder à prisão, porque ela foi ilegal, Exe-lência. ·E o delito, qual foi?
O SR. MARCONDES GADELHA- Nobre Senador
Fãbio Lucena, essas indagações, V. Ex~ deve fazer à autoridade competente. - Foi a Polícia Federal que fez a
prisão, a detenção?
O Sr. Fábio Lucena- Não se sabe quem é Que prende
mais neste País, Ex.eléncia. Gostaria de saber quem fez a
prisão.
O SR. MAR CONDES GADELHA- Mas quando V.
Ex• faz uma denúncia, deve fazê-la em termos corretç:>s.
Qual foi a autoridade Coatora? Quai foi a autoridade que
prendeu'?
O Sr. Fábio Lucena -

É difíciL

O SR. MAR CONDES GADELHA- Eu não sei respOnder, talvez o Senador Humberto Lucena saiba.
O Sr. Fábio.Lucena- V. Ex.~. que é o Líder do Governo, ·nãoCs-abe responder, quem difia que um Senador do
Amazonas ...

O Sr. Fábio Lucena- Depende das suas respostaS.-

O SR. MARCONDES GADELHA - O prossegui·
menta do meu discurso não vai depender da minha res-posta, advirto logo V. Ex•

0 Sr. Fábio Lucena- Não precisa advertír.
O SR. MARCONDES GADELHA - Responderia
com outra pergunta: V. Ex• ignora que-essa prisão foi relaxada?

O Sr. Humberto Lucena -

Foram sete horas de pri-

são.
O SR. MARCONDES GADELHA tuição, que V, Ex' citou, foi cumprida?

A Consti-

O Sr. Fábio Lucena- Não. Permita-me. A devolução
da coisa furtada não acaba com o crime dO furto. Não,
Excelência, em absoluto. Alguém mata outrem e se arrepende do homicídio; isto não extingue a criminalidade~
Está claro! Quero saber se houve e qual foi o delito e Se a prisão foi comunicada ao juiz -competente, ao jUiz criminal do Distrito FederaL
O SR. MARCONDES GADELHA- O que posso informar a V, Ex' é que o Senador Humberto Lucena trouxe ao conhecimento da Casa, que foram feitaS Prisões
para averiguações e em seguida foram relaXadas.
O Sr. Fábio Lucena -Mas são prisões ilegais, nobre
Senador.
O SR. MARCONDES GADELHA - Sr. Presidente,
a observação do nobre Senador Fábio Lucena é absolutamente impertinente, e desvia o sentido da disc.ussão.
O Sr. Humberto Lucena- Não apoia-do._
O Sr. Fábio Lucena-- Mas, nobre Senador, estou fundamentado na Constituição Federal.
O SR: MARCONDES GAOELHA - V. Ex• incide
numa atitude iterativa, de- fica"r repetindo fatos aqui que
jã conttistei. As prfsõeS foram feitas e depois relaxadas.
O Sr. Fábío Lucena ....:. Por quem?

O SR. MARCONDES GADELHA - Se V. Ex• faz
uma acusação e não sabe do que estâ acusando, muito
men.os 9_!lri_g_ação tenho_ ~u de saber do que me defender.
O Sr. Fábio Lucena -

Não estou acusandO.

O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador Marcondes
Gadelha, V. Ex~ me citou, lembro que quem prendeu foi
a Polícia Civil- não _foi nem a Polícia Federal. V. Ex•
-não soube e nem sabe explicar qual o delito, porque a
própria Polícia não informa, e esses brasileiros estiveram
presos das 8 horas às 15 horas- 7 horas, portanto! Só
depois é que houve, então, a liberação. Ficaram 7 horas
presos; V. Ex• acha que isso não é arbitrariedade?
O SR. MARCONDES GADELHA - A minha esperança traduzindo isso em miúdos- _é que não fenha havido nenhum delito. A minha espectativa é de que, na
verdade, tenha havido uma atitude cautelar da Polícia
Ci\.•il que, depois, reconheceu prescindível, e promoveu o
relaxam~ntQ da prisão.
O Sr. -Humberto Lucena Senador?

Depois de 7 horas, nobre

O SR. MAR CONDES GADELHA - Sr. Presidente.
desejo prÕsseguir o meu pronunciamento, Jã concedi,
exaustivamente,_ vários apartes.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Peço aos eminentes Senadores que não aparteiem o orador sem o seu
consentimento.
Continua com a palavra o nobre Senador Marcondes
Gadelha.
O SR. MARCONDES GADELHA,- É possível que
a- POlícia tenha reConheddo, ~m seguida, prescindível
essa prisão e promoveu o relaxamento. Agora transformar Isso num fato de grande envergadura, _e dar-lhe uma
conotação de risco para as instituiÇões, Sr. Presidente, é
.. que me p~rece uma at~ude descab~da. Desconfio, Jllais,
que esta preocupação das oposiçõeS-cOm este clima arti~
ficial não é sincera ...
O Sr. Humberto Lucena-- Não apoiado!
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O SR. MARCONDES GADELHA - ... porque, se o
fosse, se estamos na iminência de uma catástrofe institu~
clonai, a Oposição ou o Comitê Supra partidário das Di~
retas não teria marcado uma greve geral para o País no
dia 25 de abril.
O Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex•?
O SR. MARCONDES GADELHA- Vou conceder o
aparte a V. Ex•, mas V. Ex• vai me dar o direito de prosseguir.
O Sr._Humberto Lucena- V. Ex' está fazendo uma
afirmação qUe não é verdadeira.

O SR. MARCONDES GADELHA - Está nos jornais!
O Sr. Humberto Lucena- Eu estava na reunião como
observãdor, como Líder do PMDB. O que houve não foi
decretação de greve, porque isto teria que ser feito dentro da lei, através de uma assembléia geral. O que houve
foi um apelo das lideranças sindicais e estudantis à uma
parali?:ação simbólica no dia 25 de abriL V. Ext- sabe que
__ o..,Brasil pára até na copa do mundo, nos jogos decisivos,
quanto mais num momento em que se discute no Congresso nacional uma emenda para restabelecimento das
eleições diretas. Eu posso dar a V. Ex~ o meu depoimento; não houve e nem poderia haver convocação de greve.

O SR. MARCONDES GADELHA - Por que é que
eu tenho que acreditar na leitura dos jornais, que V. Ex.~
fez ainda há pouco, sobre essa prisão, e desacreditar no
que está nos jornais a resPeito dessa greve do dia 25.
Devo acreditar num pequeno trecho que V. Ex• leu e não
devo acreditar no que está nas primeiras páginas dos jornais? Há uma repulsa candente nas primeiras páginas:
está aqui, na Folha de S. Paulo: "Sociedade civil critica
proposta de greve no dia 25."
O Sr. Humberto Lucena Senador.

Não haverâ greve, nobre

O SR. MARCONDES GADELHA- V. Ex• falou
num clima artificial de apreensão e tensão. Eu pergunto:
quem está colaborando para isso? Se não existe greve,
existe o anúncio da greve.
O Sr. Humberto Lucena- Houve apenas um apelo à
paralização, repito. V, Ex• sabe que paralízaçào não 6
gre~e.

O SR. MARCONDES GADELHA mos discutindo semântica.

Nós não esta·

O Sr. Humberto Lucena-- Euj"á encontrei V. Ex~, em
outros tempos, numa posição muito mais democrátiCa.
O SR. MARCONDES GADELHA -Isso aí é um outro fato. V. Ex~ conhece a intimidade desse problema,
talvez fosse a única p~soa que não pudesse falar sobre
esse assunto.
O Sr. Humberto Lucena- Desconheço V. Ex• na tribuna, neste momento, ao defender o arbítrio e o autoritarismo neste País.
O SR. MAR CONDES GADELHA- Que V. Ex• me
desconheça, mas, pelo menos, me dê o direito de prosseguir com o meu discurso.
O Sr. Humberto Lucena -

V. Ex• me surpreende.

O SR. MARCONDES GADELHA celência.
O Sr. Humberto Lucena -

Lamento. Ex·

Ainda bem.

O SR. MARCONDES GADELHA- Prossigo com o
meu discurso, Estã aqui a condenação.....,.. não sou eu que
o faz, Sr. Presidenfe - esse clima de apreensão que V.
Ex' se refere atingiu inclusive os--gOvernadores do seu
Partido. Estâ aqui: "Richa adverte para riscos de greve",
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O Sr. Humberto Lucena - Porque for:lm
mados do que houYe na reunião do comitê.
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O SR. MARCONDES GADELHA- Eu peço à Casa
que vá catalogando as acusações que o Seriador Humberto Lucena estã fazendo: primeíro, desmentiú a ímK
prensa, agora chama o Governador José Richa de desinformado.
O Sr. Humberto Lucena - Não desmenti a imprensa.
Estou esclarecendo diante do notic:iário_da imprensa.
Quem costuma não aCeitar notfcias dcjorn~is é a Bancada de V. Ex• Toda_ vez que nós da Oposição nos louvamos no noticiário da im-prensa, vêm justamente acusação:._ estão se baseando em notícias de jornais_. Como-se
isso fosse uma leViandade.

a

O SR. MARCONDES GADELHA - Eu emprestei
toda a fidedignidade a um tópico lido pelo Senador
Humberto Lucena, aqui, um pequeno trecho dos jornais,
e S. Ext- insiste em brigar, quando leio as primeirã:Spãginas dos maiores jornais desse País.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• desmente as prisões'?
V. Ex• pode desmentir as prisõe.c;?
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - Solicito ao
nobre Líder Humberto Lucena que peça o aparte ao
nobre orador.
O Sr. Humberto Lucena --v-. Ex' pode desmentir que
houve uma invasão na Assembléia de São Paulo, por um
agente da Polícia Federal'? V. Ex~ não disse uma palavra
sobre isso.
O SR. MARCONDES GADELHA- Sr. Presidente,
prossigo lendo o desinformado, irigênuo e imberbe Governador do Paraná, José Richa, que diz:
"A Sociedade não perdoará a Oposição se por incompetência Ou provo"cação dermos pretextos aos
inimígos -das eleiÇões diretas para a PresjdênCfa."
O empresário, repre.sentante da sociedade civil, Sr. José Ermfrio de Morais, homem de posições liberais in-cemtestada até hoje, afiliudo, pelo menos doutrinariamente,
à OpoSiÇão; afirrriou não ser contra piCss-Oes- em favor
das diretas, mas que Venl'iari't-efas através de apeh:iS-e de
manifestações e não de uma greve nacional Provocativa.
O Sr. Humberto Lucena- NãQ hayerá greve, nobre
Senador Marcondes Gadelha.

que talvez seja mais bem informado a respeito de greve
neste País, que é Dom Angélico Sândalo Bernardino,
Vice-Presidentc da Regional Leste-! da CNBB, que se
declarou francamente contráriO â medida, por
considerá-la, no mínimo, inopOrtUna.
Sr. Presidente, não é possível que todas essas autoridades estejam f~lando, criando_uma tempestade em copo
d'água,_ que estejam fazendo ~m tumulto no vazio; que
estejam fazendo elucubrações erri_torno de coisa nenhuma. Não é possível que todos osjornilis deste País. neste
momento, que discutem essa ma'lfadada greve marcada,
programada, anunciada ou discutida, para o dia 25 de
abril. ..

O Sr. Humberto Lucena - Não existe greve. Existe
apenas na imaginação de V. Ex•
O SR. MARCONDES GADELHA - Existe nas rilí~
nhas palavrus, existe nas páginas dos jornais, existe na
palavra dos seus companheiros de Partido ...

O Sr. Humberto Lucena - Estou esclarecendo o que
houve, mas V. Ex• não quer aceitar 7..
O SR. MAR CONDES GADELHA- Então, Sr. Pre-sidente, qual a conclusão de tudo isso? :r=: que todos os
jornais deste País são desinformados também, estão especulando e também conspirando contra a ordem deste
o !Yaís, estão veiculando riotícias falsas, os jornais estão
discutindo cm torno de absurdos, de greves que não existem, os jornais estão criando do nada, estão montando
uma geração espontânea a respeito dessa ..
O Sr. Humberto Lucena- Não há nada disso, Senador Marcondes Gadelha. t que às vezes chega à imprensa um noticia destorcida. A imprensa não e-stava presente ao ~nContro; a confirmação que chegou à imprensa não foi exata. Se V. Ex• não quer a verdade é outro
prObfema..
·

O SR. MARCONDES GADELHA- Eu prefiro fiCai'
com essa verdade_de V. Ex~, prefiro acreditar em V. Ex•
de que nada disso é verdade. Agora, conceda-me, pelo
menos, Senador Humberto Lucena, que estes fatQs sim,
preocupam a Nação, este~ fatos preocupam o País, verdadeiros ou não, e é importante que V. Ex• traga esse
desmentido e seria iilteressante também qUe a Liderança
na Câmara dos Deputados trouxesSe esSe desmentido, e
seria importante que esse comitê supra"jJa"ftidár1ó, que eu
não sei do que se compõe e quais são as pessoas que falam por ele...

O SR. MAR CONDES GADELHA- Não sou eu que
estou dizendo.

O Sr. Humberto Lucena- Tod_as essas pesso-as-estão

O Sr. Humberto Lucena- Da sociedade brasHeira.

O SR. MARCONDES GADELHA -

A sociedade

mal infofni.adas.

critica a proposta.

O SR. MARCONDES GADELHA - Todas essas
pessoas mal informadas estão concorrendo para este cli~
ma artificial, que nós estamos vivendo.

O Sr. Humberto Lucena- A OAB, ABI, CUT, UNE,
todas as entidades são representadas no comitê. E V. Ex•
as conhece de perto.

O Sr. Humberto Lucena- Como jâ lhe disse, partici-

pei da reunião do Comitê Siiprapartidáiío" e põsso-afirmar a V. Ex• que não houve_ nada sobre greve. Já declarei
isso e V. Ex' insiste em desconhecer o que estou afirman-

O SR. MARCONDES GADELHA -

A sociedade

não está engajada nisso.

empresário José Ermírio de Morais.
O Sr. Humberto Lucena- Eu não desminto. Eu digo
apenas que ele está mal informado, pois não se tratou e
nem se trata de greve.

O SR. MARCONDES GADELHA- Então, V. Ex•
me permite citar um outrO nial informado, um homem

__O Sr. Humberto Lucena- V. Ex' considera fato menor a prisão de brasileiros?
O SR. MARCONDES GADELHA- .._.e, sobretudo,
não fazem justiÇa à atitude que foi tomada em inúmeras
ocusiões, e que certamente há de ser tomada também _em
outras mãnifestações progr-amadas Pelas Oposições em
torno- das eleições diretas: a atitude da observação setena, da expectatiVa segura, e sobretudo da confianÇa no
alto disCernimento deste Congresso Nacional. Sr. Presidente, têm-se falado insistentemente em pressões. Esta
greve se verdadeira ou falsa, no entanto, ninguém disse
que- isso l: uma forma de pressão sobre o Congresso NacionaL Açulam-se as turbas nas ruas, Sr. Presidente,
como se este Congresso Nacional fosse um time de fute-.
boi cunsa_do que só funciona empurrado pela torcida.
O

~r.

J-{uml:terto Llu:ena- Permite V. Ex• um aparte'?

O SR. MARCONDES GADELHA- Ouço V. Ex•
O -sr. Humberto Lucena - Em primeiro lugar, nobre
Senador, é lamentável que V. Ex•, com a responsabilida~
de que tem, da sua juventude, da sua postura, repito, em
passado reCente, neste País, que V. Ext- venha a tribuna
afirmar que a invasão da Assembléia Legislativa por um
elemento da Polícia Federal, para ali apreender uma fita,
à revelia da Mesa do Poder Legislativo de São Paulo, e a
prisão de ! 5 brasileiros, em Brasília, sejam fatos meno~
res. Eu não sei de violências mais inominãveis, nobre Senador. V. Ex• deveria estar aí indignado, pr-otestandO conosco contra essas arbitrariedades. E quanto ao problema da paralisação, o que quero dizer a V. Ex• é o seguin~
te: -Õ dia 25 de abril, neste- País- e V. Ex• melhor do que
ninguém sabe disso -será uma data histórica nacionaL
Nesse dia, o Congresso vai decidir sobre o restabelecimento das eleições di retas Imediatamente para Presiden~
te da República, e o povo brasileiro que se mobilizou
99,9%, nesta campanha, e V. Ex• não me pode desmentir,
porque os seus próprios eleitores estavam nos comícios,
em toda a parte. Evidentemente que a sociedade estará
voltada, no dia 25, para Brasília, para o Congresso, e é
natural que haja uma paralisação até voluntária das atividades, como há no campeonato mundial de futebol.
No dia em que o Brasil joga no campeonato mundial de
futebol, todo mundo pára neste País e ninguém censura.
Porque. então, agora, achar que um feriado de fato, no
dia 25 de abril para que o povo acompanhe o comportamento dos seus representantes no Congresso é uma provocação'? Isso não é provocação. Provocação são as prisões, é a presença da Polícia Federal na Assembléia de
São Paulo, é o cerco do Congresso por tropas federais,
que V. Ex.', ontem tentou defender neste plenário, surpreendentemente. Isso é mais do que provocação. :1:. a
preparação artificial de uma crise política institucional,
porque neste-Governo que está af não aprendeu ainda a
perder. Quer ganhar a todo custo, sob a violência e sob _o
autoritarismo.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) - -8olicíto ao
nobre Senador Marcondes Gadelha que não conceda
mais apartes, pOrque o tempo de V. Ex• estâ ultrapassa-

do.
O Sr. Fábio Lucena- Até ilustres Senadores do PDS.

do.
O SR. MARCONDES GADELHA - Estou vendo
nos jornais, eu não eStava nessa reunião, comO não estava presente a prisão dos peregrinos a que V. Ex• aludiu.
Eu estou lendo o jornal. V. Ex• desmente também o
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O SR. MARCONDES GADELHA -Sr. Presidente,
O Sr. Humberto Lucena - Também Deputados do
PDS. O Deputado Albérico Cordeiro do pró-diretas es~
tava presente, e é do Partido de V. Ex•

.O SR. MARCONDES GADELHA -

Então; diría-

mos nós; a melhor atitude nesse quadro que nós estamos
vivendo, é a seren_idad~. é a análise judiciosa dos fatos, é
a apreciação cuidadosa. Não se pode sair, a torto e a direita, dando estocadas em moinho de vento, Sr. Presidente. Esses fatos trazidos aqui à colação pelo Senador
Humberto Lucena são muito menores do que esses que
estão na imprensa ...

encerro as minhas palavras, ainda adstrito aos fatos, relevando as observações de natureza pessoal que me fo~
ram trazidas aqui pelo Senador Humberto Lucena, porque tenho absoluta consciência de que o meu passado, o
meu presente, o meu futuro foram, são e serão, sempre
dedicados à causa de democracia, das liberdades, da promoção humana e da ascensão social do nosso povo.
Tenho a consciência traqüila quanto a isso. O meu
povo na Paraíba tem também consciência desses fatos.
Sabe: V. Ex• que, apesar de todas as circunstâncias,
mesmo repartindo a minha votação com seis outros candidatos, fui até hoje, o Senador mais votado, em termos
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absolutos e relativos, em toda a hístória da Paraíba. Te.
nho a consciência coletiva, a consciência do meu povo,

de que estou no caminho certo e não quero descer a esse
tipo de discussão.
Volto aos fatos, Sr. Presidente, para dizer que nós temos a certeza de que todos os patamares que galgamos
até aqui, de estabilidade democrática, de progresso·
nosssa organização poJífica; todos -esSes pá.tamares estão
seguramente estabelecidos. E que, daqui por diante, nós
prosseguiremos, inexoravelmente, no rumo da plena
consolidação do estado de direito, com fraquias e garantias constitucionais para todos, porque esse é o nosso dever; porque essa é a nossa obrigação, pelo merecimento
dos nosso filhos e pelo passado dos nossos heróis.
Muito obrigado. (Muito bem!)
-

em- -

COMPARECEM MAIS OSSRS. SENADORES:
Claudionor Roriz -_Gaivão Modesto - Aloysio
Chaves - Gabriel Hermes - João Castelo - João
Lobo- Carlos Alberto --João Lúcio- Passos Pôrto
- Josê Ignácio Ferreira- Nelson Carneiro- Amaral
Furlan - Fernando Henrique Cardoso-- Saldailhi
Derzi - Affonso Can1argo - Ãlvaro Dias - Jaison
Barreto - Pedro Simon - OctãViá Cardoso.
O SR. PRES1DENTE (Almir Pinto) Hora do Expediente.
Passa~se à

Estã finda a

ORDEM DO DIA
Item 1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA

N• 62, DE 1983

(Em regime de urgência - art. 371,
c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Câmara n9 62, de 1983 (n9 149/75, na Casa~-de origem), que modifica o art. 27 e seus parágrafos da·
Lei n'~ 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela
Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe
sobre a política naciOnal do petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institUi
a Sociedade por AçOCs Pet!óleo BrãSlfeifo Socieda- de Anônim~. e dá outras providências (dependendo
de Pareceres das Comissões de Minas e Energia, de
Economia. de MunicípiOs e de Finariças):
O Sr. l'~-Siicretário jiiOCeâerá à leitura dos pareceres,
que se encontram sobre a mesa.
São lidos os seguintes

dação do. art. 27 caput, e seu pB.rãgrafo 4'~,dã -Lei O"
2.004, de 3 de outubro de 1953.
Pretendia o autor beneficiai,- com a participaçã-o nos
resultados da produção de petróleo na plataforma continental, os. Estados que apresentam a mesma plataforma
como prolongamento submerso.
--- O -projeto atualiza _a legislação pertinente à indenização aos Estados, Territórios e Municípios pela lavra
de petróleo, de xisto e de gás extraídos dos respectivos
subs:olos. E amplia a área de lavra ou extração, incluindo
a plataforma continentaf confrontante com as aludidas
Unidades.
Inicialmente, a proposição cancelara o percentual destin-ado ãos Municípios, no valor de 1% (um por cento).
Mas desde o primeiro instante, tal restrição foi in-quina~
da de inconstitucional, por ferir o princípio da autono~
mia municipal consagrado no art. 15, II, inciso a, da
Constituição.
Mereceu ampla análise o detalhe referente ã matêria
financeira. Concluiu-se, contudo, que o objetivo da ino~
vação é á: destinação da indenização ou de royalties. Inexiste, na hipótese, conflito com a preceituação constitu~
cional que dispõe sobre a iniciativa de lei da competência
exclusiva do Presidente da República.
O texto- original do parágrafo 4'1, porém, tinha flagni.nte inconstitucionalidade, ao disciplinar a entrega de recursos oriundos do valor do produto extraído na plataforma continental, com a criação de tributo novo.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, en~
tretanto, formalizou substitutivo, que foi aprovado pelas
Comissões de Minas e Energia e de Finanças.
O texto que mereceu apoio de Plenário, nã outra Casa
do Congresso, porém, foi o apresentado pela Comissão
de Economia, Indústria e ComérciO.
A _longa fase de estudos_por que pass-ou a ·matéria an~
tes de vir ao senado, coloca em relevo- a importância da
definiçãO preconizada, e que amplia os benefícios da indenização às Unidades da Federação sem plataforma
continental, mas cujos rios, lagos e ilhas fluviais ou lacu_§tres _possam guardar, em seu leito, jazidas petrolfferas
em exploração ou a serem exploradas.
Tal oríentação coincide com a adotada pelo legislador
de 1953, que incluiu na Lei n~' 2.004 :i participação aos
Estados nos resultados econômico-financeiros da exploração do petróleo.
Há, pois, notável coerência entre o que deseja a presente proposição C o texto da Lei n'~ 2.004f53.
É bom que s_e beneficiem razoavelmente os Estados,
Territórios e Municípios pelas riquezas minerais que
propo-rcionam à União.
Opinamos, pois, pela aprovação do pri:seiite projeto
de lei.
Sala da Comissão, 24 de agosto de 1983. --Gabriel
Hermes, Presidente- Lulz Cavalcante, R~lator- Hélio
Gueiros - Alberto Silva.

PARECERES N•S 76, 77, 78 E 79, DE 1984
Da Comissão de Minas e Energia. Sobre o Projeto
de Lei da Câmara n'~62, de 1983 (n'i' 149-E, de 1975,
na origem) que "modifica o artigo 27 e seus parágrafos da Lei d" 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada
ptla Lei n'i' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a Politica Nacional do Petróleo e define as
atribuições do Conselho Nacional de Petróleo, institui
a Sociedade por Açõcs Petróleo Braslleiro Soc:iedade
Anônima, e dá outras providências".
PARECER N• 76, DE 1984
Da Comissão de Minas e Energia
Relator: Senador Luiz Cavalcante
Demorada tramitação teve, na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que vem ao exame deste Órgão Tê:c~
nico.
A proposição ~riginal, de autoria do Deputado Geraldo Bulhões, foi apresentada em 1975, modificando are-

PARECER N• 77, DE 1984
(Da Comissão de Economia)
Relator: Senador João Castelo
Chega a esta Comissão Projeto de Lei originário da
Câmara dos Deputados, pelo qual fica estabelecida a
participação áos Estados, Territórios e Municípios naSindenizações devidas pela PETROBRÁS e suas subsidiárias, relativamente ao valor do óle_o, do xisto betuminoso e do gás natural, quando esses produtos forem extraídos tanto em terra quanto na plataforma continental
confrontante a esses Estados, Territórios e Municípios.
A indenização prevista é de 4% aos Estados ou Territórios e 1% aos Municípios, cabendo ao Conselho Na~
cional do Petróleo fixar os valores respectivos dos produtos_ extraídos. O pagamento da indenização devida
efetuar-se--a trimestralmente,
Os EstadOs, Territórios e Municípios centraiS, erri- cujos. lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres, se obtiverem os

produtos já citados, igualmente fãrão jus ã recompensa
prevista no caput do artigo.
A orientação básica desse projeto é_ a mesma daquela
empreendida a partir da Lei n9 2004, de 1953, sendo que
a inovação, agora, se refere à exploração petrolífera na
plataforma continental.
Quando o artigo 27 do Estatuto do Petróleo determinou fosse paga uma índenizaçào de 5% aos Estados e
Tiiritórios, onde a Sociedade (PETROBRÁS) e suas
subsidiárias fizessem a extraçào de petróleo e xisto betu-minoso, bem àSsírà de gás; ipenas, já entãO, a produção
se obti~ha .ex~Iusivamente em terra. Em 1952, fora de
119- mil metros cúbicos a produção brasileira de petróleo
brütO e de aproxímadamente 7 mil metrOS cúbicos a de
gás natural.
No entanto é só em 1969 que a plataforma continental
parfícipa pela primeira vez da produçãO de óleo bruto, e
mesmo assim coin volume proveniente dos testes realizados nos poços em avaliação.
No ano seguinte, 1970, um fato destacado pela própria
PETROBRÁS sãO os grandes volumes de óleo obtidos
nos te:stes _de gr:in~e duração em quatro poços do campo
marítimo de Guaricema, litoral de Sergipe. De um total,
então de 9.534 mil metros cúbicos de petróleo produzidos no País, a plataforma continental participa com 26
mil metros cúbicos, ou seja, 0,27%.
~que a primeira descoberta comercial de petroleo no
mar ocorreu-em 1968, no litoral de Sergipe, o campo de
Guaricema. Depois desse, inais 20 descobertas de peque-nos"e=ttrêdio portes vieram se verificando, no litoral dos
Estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Bahia, CCará, Rio de Janeiro e Espífito Santo.
Gradati•iariiimte ·cresce tambêm a produção da plataforma continental, ta.nto pela atividade aí excercida,
como pelo enfraquecimento da extração no continente.
Nesse ponto cabe observar que a mudança de posição
que vai oCorrendo s6 não foi maiOr porque a aplicação
de técnicaS de recuperação secundária- estimularam o
crescimento da prOdUÇão de alguns grandes campos, em
especial no Recôncavo _Baiano.
Já em 1973, para uma produção total de 9.876 mil metros cúbicos (62. 120 mil barris), a plataforma continental
participoU Coin 275 ffiil metrOs cúbicos (1730 mil barris),
isto ê, 2,8%. No período seguinte, 1974,-essaparticipação
sobe para 9,5%, e chega a 16%, em 1975.
Expressivo ê o dado estatístico dessa produção, cinco
anos depois, ques dizer, em 1980-41, l% do total de petróleo produzido no País o foi nos campos situados no
mar.
No presente, quando da plataforma continental seretira p"elo menos a metade da produção brasileira, o valor
económico desSa eXtração é significativo e pode muito
bem ser o argumento-chave para modificar a orientàção
estabelecida desde o Decreto-lei n'~ 523, de 8 de abril de
1969.A Exposição de Motivos relativa a este texto, a certa
altura expunha o seguinte:
- "Com a auspiciosa perspectiva de início da exploração de óleo e gás na plataforma continental
brasileira, e cabendo, nesse caso, à União, o que
pela legislação vigente, é atribuído aos Estados e
Municípios quanto ao petróleo retirado dos respectivos subsolos, cumpre, desde já definir-se a destinação a ser dada, convenientemente, àqueles 1-oyal-

ties."
Com base nisso, propunha o ministro das MinaS e
Energia de então, Antônio Dias Leite Júnior, ~·que os
paga-mentos a serem feitos pela PETROBRÁS, na parte
da exploração da platafOrma continental, sejam repartidos igualmente entre os Ministêríos da Educação e Cultura e das Minas e Energia".
Quer dizer, num passe de mágica se alterou uma visão
do problema, que viilha desde 1952. Nesse ano, o parecer
da Comissilo_
Finanças, de 28 de maio, de autoria do

de
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deputado Manhães Barreto, ao aprovar o Projeto de Lei
n~ 1.516/51, que criava a PETROBRÁS, apresentou à
proposição inúmera-s enlendas, dentre as quais cumpre
destacar a de número XXXIII, que no caput dizia:
"A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas
a pagar aos Estados onde fizeram a lavra de_ petróleo e xisto betuminoso indenização correspondente a 5% (cinCo por centO} Sobre o valor de cada
barril de óleo extraído ou da tonelada de xisto."

O embrião do atual artigo '17 da lei n' 2.004 estava aí,
buscando recompensar os Estados produtores, de forma
a que esses pudessem não só participar dos resultados
económicos da exploração, bem assim oferecer condições infra-estruturais convenientes à atividade petrolífera, sem contar os contratempos, e esses existem, e cabia
também indeniZar, dessa extração inineral.
A Justifícaçào ao Projeto ora sob exame menciona o
princípío de indenização, consagrada pela Lei n9 2.004,
de 1953, e trabalhando sobre o conceito de __bens da
União propugna o restabelecimento da coerência legislativa, outorgando-se aos Estados "partiCipação nos resultados da produção de petróleo na plataforma c_ontinental que ã semelhança de outros bens pertecentes à União
nada mais é do que o Prolongamento submerso do território estadual",
Sem dúvida, o petróleo é uma atividade geradora de
emprego e renda. Mas _é em conseqüência disso, e tendo
em vista também as caractefíStiCas da indústria, que hã
um deslocamento para cima das necessfdades de equipamentos comunitários.. destinados e capazes de reduzir os
custos da própria empresa e aqueles voltados ao atendimento da demanda dos usuários individuais, que direta
ou indiretamente participam da produção petrolífera.
Não importa que essa atividade ocorra em terra, ou no
mar, a demanda por serviços ocorfe de qualquer forma.
A necessidade investiinentos- tói"na-se ririia realidade.
Esse o motivo por que se justifica reStabelecer a tradição
inaugiúada desde a Lei n9 2.004, de 1953~ pela aprovação
do Projeto de Lci -~da Cânuira_ QY 62, de 1983
Sala da Comissão, 20 de outubro de 1983. :_Roberto
Campos, Presidente - João Castelo, Relator - José
Lins -Albano Franco - José Fragelli - Gabriel Hermes.
PARECER N• 78, DE 1984
Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Jutahy Magalhães
O presente Projeto de Lei, de autoria d_o ilu.stre Deputado Getaldo Bulhõ~ - tamP~m subscrito pelos eminentes Parlamentares Antônio Florêncio, Walter Silva e
Passos Pôrto_ - , propõe alterar o art. 27 e seus parágrafos da Lei nt> 2.004, de 3-10-53, a fim de compatibilizar
tais dispositivos com os Iegítiinos interesses dos Estados,
Territórios· e Municípios, quanto à indenização (a título
de royalties), a eles devida pela PETROBRÁS e suas
subsidiárias, sobre a extração de óleo, xisto betuminoso
e gás, da plataforma c_ontinental que lhes foi c_orrespondente.
2- A proposição, apresentada em 1975 na outra
Casa dõ Congress_o, vem tramitandO: hã oito (8_) anos, no
curso dos quais sofreu inúrrieras modificações-, por
emendas, na forma original, prevalecendo ·a SUbstitutivo
proposto pela Comissão de Economia, Indústria eComércio da Câmara dos Deputados, aprovado, afinal, em
Plenário, a 26-5-83.
3 --A justifiCaçãO do Projeto se arrirn_a, a nosso ver,
num argumento analógico irrefutável. b que a Lef n.,..
2L004, de 1953, que criou a PETROBRÁS e ins1it_yiU o
monopólio estatal do petróleo, atribui aos Estados, Térritórios e Municípios o direito à indenização, por parte
da União, sobre a lavra do petróleo e xisto betuminoso,
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bem assim a extração de gás, onde ocorrerem a lavra e a
extra.ção. Naquela época, somente se cogitava da expio~
ração continental do petróleo, enquanto hoje, isSo ocoi~
re, em nfveis significativos, na plataforma _continental.
Aliás, em seu brilhante parecer, na Comissão de Economia desta Casa, o ilustre Senador João Castelo demonstra que, de toda a produção nacional de petróleo, em
1980, 41% ocorreram nos campos localizados no mar.
Acreditamos que essa participação expressiva da plataforma c_ontincntal, numa projcção a curto prazo, venha a
superar - se já não o tenha feito - a produção dos
poços continentais de todo o petróleo produzido no País.
Ora- e aqui está a analogia-; se a Lei n.,.. 2.004/53
assegura o princfpio de indenização s_obre a exploração
petrolífera realizada no continente, o mesmo princípio
deverá s_er estendido e assegurado, quanto à exploração
da plataforma continental.
Nem haveria de prevalecer o argumento de que a pia~
taforma continental se inclui, nos termos do item III do
art. 4.,.. da Constituição, entre os bens da União, pois, nos
demais, arroladas __ no referido artigo igu-almente como
bens da União, dá-se a exploração petrolífera, onde se
assegura o princípio indenizatório a Estados, Territórios
e Municipios.
Portanto, é perfeitamente lógico que o princípio deva
prevalecer, por extensão analógica, no caso da plataforma continental.
A propósito, queremos deixar registrado o nosso
aplauso ao Deputado Geraldo Bulhões e ao Senador
Passos Põrto, pela feliz iniCíàüva,-qUe interessa; particularmente. aos Estados e Municípios n-ordestinos, tanto
quanto aos de outras regiões do País. A realidade é que
esses Estados e Municípios vêm perdendo hã _muito tempo, com o não-reconhecimento de seus direitos, quando
ainda mais gravemente, se encontram obrigados a investir em obras de infra-estrut.ura, para atender à_demanda
de vias de transporte e outros beneficiamentos nas regiões produtivas.
Além do mais, sabe-se que o pagamento que hoje é feito, a tftulo de Indenização, incide sobre o preço defasadO
do petróleo, em relação aci Preço de mercado. Na verdade, os royalties são inferiores àqueles pagos pelas companhias intcrnacioilais a qualquer Governo, dos mais S!J.bmissos e dependentes de que se tenha notícia.
Não é justo, acima de tudo, que continUe-a prevalecer
a norma do atual parágrafo 4.,.. do art. 27 da Lei n.,..
2.004/53,- que prevê a destinação de 5%, correspondente
à extração de óleo ou gás da plataforma continental, ao
Cõn-selflO-Ns:C:iõnal do Petróleo, para a formação de estoques de combustíveis e garantir a segurança e regularidade de geração de energia eiétrica, Esta norma, como
bem demonstra o Deputado Celso Carvalho, na justificaçãO ao Projeto de Lei da Câmara, <in6:ã.do, em 1975,
ao Projeto em exame, é frióCua e prejudicial aos legítimos
interesses dos Estados e Municípios.
De fato, como consta da referida justifiCãção, "segun:.
do a opinião dos __ente._ndi~os, o Ministério das Minas e
Energia não estaria, com essa mudança de orientação,
contribuindo para o fortalecimento da política energética do País, uma vez que o subsetor a ser beneficiado com
a formação do estoque de combustível destinado a garantir a segurança e a regularidade de geração de energia
elétrica- o da energia termelétrica- tem pouca significação- nó conjunto" da prodUção de energia -do nOsso
País, que se baseia na geração de origem hidrelétrica,
onde o con-sumá de combustível~ totalmente inexpressivO. Por outro lado, o ''estoque de garantia", que se pretendia asseguiar contra eventuais dificuldades de importação de petróleo face à conjuntura internacional que escapa ao controle do Governo brasileiro, poderia ser formado, mais adeqUadamente, com a ieserva de parte da
produção naCional destinada a tal fim, sem ser necesSâri"o retirar dos Estados recursos que poderiam ser mobilizados em favor do seu desenvolvimento económico e
social.
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4 - As principais inovações, contidas no Projeto em
exame, referem-s.e à alteração do atual § 49 do art. 27 da
mencionada" Lei nt> 2.004/53, que consubstancia a proposta essencial, concernente à extensão do princípio indenizatório na produção petrolífera da plataforma conti~
nental, e a introdução de um§ 5.,.., ao mesmo artigo, com
vistas a garantir idêntica indenização aos Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas
fluviaiS e lacustres se ftzer a extração de petróleo, do xisto betuminoso ou de gás,
5 -Aos Estados, especialmente os das regiões Norte
e Nordeste, a indenização de 4% (quatro por cento)
sobre o valor do óleo, do xisto e do gás, representará um
inestimável a porte de recursos, que em muito contribuirá
para- O desenvolvimento dessas regiões, sobretudo s-e o
valor, assim considerado, corresponder, efetivamente, ao
preço de mercado.
6 ~No que tange ao interesse dos Municípios, a indenização prevista, de I% (um por cento), de igual maneira
consistirá num substancial fluxo de recursos, capaz de
ajuçiar os governos locais a superar suas enormes e reconhecidas dificuldades para a implantação ou consolidação de Uma infra-estrutura urbana, indispensável frente ao desafio do progresso que as atividades petrolíferas
trazerri a essas localidades.
7- Assim, considerando justas e necessárias as medidas aqui propostas, -opinamOs, no âtnbito de competêncla desta Comissào, pela-aprovação do presente Projeto
de Lei.
Satã das Comissões, 17 de novembro de 1983.- Pãssos Pôrto, Presidente - Jutahy Magalhães, Relator Gaivão Modesto - Gastio Müller - Odaclr Soares João Lobo - Almir Pinto - José lgnácio Ferreira Carlos Alberto.

PARECER N• 79, DE 1984
(Da Comissão de Finanças)
Relator: Senador Severo Gomes
Trata-Se de proposição originária da Câmara dos Deputados, onde foi apresentada pelo ilustre parlamentar
Geraldo Bulhões, em 1975, que visa a confedr aos Estacdos membros, Territórios Federais e Municípios indenização pela extraçãci, em seus territórios, de petróleo, gás
e xisto betuminoso, estendendo-se a referida indcnização
ãs ·e-xtrações efetuadas na plataforma continental, em lagos, rios, ilhas fluViã.is e lacustres.
A medida ora p~oposta constitui efetiva aspiração das
referidas pessoas de direito público que, em razão das
profui1das distorções do sistema fedt;n~tivo por parte do
Poder Central, debatem-se em séria crise financeira.
Com a criação da PETROBRÁS e instauração do monopólio da extração do petróleo no Brasil, a Lei n.,.. 2.004,
de 3_de outubro de 1953 c<:mcedi4a aos Estados e Territórios onde se fiZesse a lavra de xisto e petróleo o percentual correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
do produto extraído, a ser pago pela empresa, devendo
àquelas entidades a distribuiçáo de 20% dos_valores respectivos aos Municípios.
A partir da Lei nt> 3.257, de 2 de _setembro de 1957
aquele_ percentual passou a Ser distribuído diretamente
pela empresa aos Estados e Territórios e aos .M:uiiidpios,
na base de 4% (quatro por cento) e 1% (um por cento),
resP'ectíVame-nte,
Somente com O advento do Decreto-lei n\> 523, de 8 de
abril de 1960, passou ordenamento jurídico a cogitar das
extrações de óleo e gás da plataforma continental, quan~
do foi acrescentado ao art. 27 da Lei n.,.. 2.004, de 1953, de
resto alterado pela já citada Lei n9 3.257, de 1957, parágrafos que destinou 5% _dos valores em tela, em partes
iguaís, ao Departamento Nacional da Produç!o Mineral
(MME) e ao Ministério da Educação e Cultura, para incremento da pesquisa e do ensino de nível superior no
campo das geociências.
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O que se pretende com o projeto em exame é conceder
aos Estados e Territórios Federais, a título de indenizu-cào o percentual de 4% do valor dos produtos extraídos de seus territórios, incluindo-se aí a respectiva plataforma continental e, sendo eles centrais, os_ lagos, rios,
ilhas fluviais e lacustres, e de I% aos Municípios, abrangendo, wmbém neste_ caso, a plataforma continental e
sendo centrais, os lagos, rios e ilhas.
Dessa forma, transfere-se da Administração Federal

recursos que, por justíça e até mesmo por necessidade,
devem ser canalizados para os Estados membros, Territórios da União e MUnicípios.
Verifica-se, mediante a leitura do art. 14 _da Lei n9
4.425, de 8 de outubro de 1964, com a redaçào que lhe
atribuiu o já referido Decreto-lei n"' 523; de 1969, que a
parcela destinada ao DNPM é transf6rida ao Fundo Nacional de Mineração; cujos rec~~~o~_provêm, ainda,~e
outras origens.
O próprio crescimento que OSetOr de" mineralogia tem
apresentado nos últimos anos, como noticia o Poder
Executivo, há de gerar volume suficiente de recursos
para promover o seu necessáiio -desenvolvimento tecnológico, não mais justifiCando que o setor extrativo de petróleo, xisto betuminoso e gás venha a subsidiar aquela
atiVidade.
Por outro lado, a carência de recursos dos Estados e
Municípios constitui Tato ine.quívoco e que vém afligi rido
suas administrações e, por via de conseqUência, as Próprias comunidades.

O grande volume de óleo e gás, cuja extração se faz na
plataforma continental, como de resto demonstra, com
propriedade, o Parecer cxarado pela Douta ComisSao de
Economia, propOrciona indenizaçôi!s vultosas que, secanalizadas para os Estados, TerritórioS e Mlirlicípios, hâ
de propíciar sensível melhora nas finanças desses entes
públicos.
O exame da providência leva-nos a concluir pela aprovaç-do do projeto no âmbito das atribuições desta ComiSsão.
Sala da Comissão, 5 de abril d"e 1984:- Itarilai- FfaUco, Presidente- Severo Gomes; ReíB.tOf- Pedro Simon
- José Fragelli - Almir Pinto - Jorge Kalume- Ama~
ral Peixoto -··Joio Lúcio - Passos Pôrto - Gabriel
Hermes - Jutahy Magalhães- Roberto Campos- José
Lins.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Os pareceres
são favoráveis. Conipfetada a instrução da matéria,
passa·se ii sua apreciaçãO. Sobre mesa, emenda que vai
ser lida pelo Sr. f9-Secretário.

a

É lida a seguinte

capazes de suportar um recrudescimento inopinado da
crise do petróleo. A medida acautela interesse nacional.
A emenda justifica-se, pois, plenamente.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1984. -AJoysio Chaves.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Em discussão
o projeto e a emenda.

O Sr. lfamar Frlm.-:o- Sr. Presidente, peço a palavra
para dis.cutir.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Conce.do a palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para discutir o
projeto. Lembro a V. Ex• que dispõe de meia hora, de
acordo com o art. 37l,letras "a" e ..b", do Regimento
Interno, conforme informa a Assessoria da Mesa.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para dis·
cutlr':"Se-m revisão áo oiador:)- Sr..Presidentf: e·-srs. Senadare.<>:
Não quero entrar no mérito da urgência do PrOjeto· de
Lei da Cãmara n~' 62/73.
É realmente um projeto de grande importância. Em
princfpio, Sr. Presidente, estr!lnhei a emenda do Líder do
Governo já que, pelo projeto origi~al, essa lei deveria entrar em vigor. na data da sua publicação, ou seJa, errt

1985.
Mas o n~bre Líder do PMDB, Senador Humberto Lu~
cena, explicou-me as razões pelas quais o Líder do Governo propõe essa modificação, o que regimentalmente
obrigará com que-essa emenda volte às COmissõeS.
. Dessa .forma, Sr. Presidente, gostaria de deixar aqui,
expre.<>so, o meu pensamento sobre alguns artigos desse
projeto. Em relação ao art. 27:

-;,-Ã SOCiedade e suas subsidiáriã.s fiCam obri&adas
a pagar indenização correspondente a 4% (quatro
põ-r tento) aos Estados ou Territórios, e 1% (um-por
ceiitO)" ãos Municípios, sobre o valor do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraído de suas respectivas
áreas, onde se fizer a lavra do petróleo."
Entendo eu, Sr. Presidente, que nós deveríamos, aqui,
promover mais o MunicípiO brasileiro e, no caso; alterar
essa indenizaçàO, não deixando 4% para os Estados e
apenas 1% para os Municípios. Creio que os Municípios
brasileiros, e no caso aqui, particularmente os Municípios estabelecidos por esse projeto de lei, deveriam receber um ~rcentual maior do que 1%.
OSr.JutahyMagalhi.es- Permite V. Ex• um aparte?

-o sR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Senador Jutahy Magal~ães~

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Itamar Franco,
como tenho que me ausentar, agora, por um certo tem~
po, gostaria de, com a permissão de V. Ex•, fazer algumas ·conSiderições sobre esse projeto. Em primeiro luPROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 62, DE 1983
gar,
essa questão de 4% para os Estados e I% para os
(N9 149/75, na Casa de origem)
Munidpios ê que já determina a lei atual. Então, a proDê-se ao art. 29 do Projeto a seguinte redação:
Posição em pautã. ap.enas repete aquilo que já "eXiSte.
Agora, V. Ex• vê no avulso que esses recursos, atualmen..Art. 29 Esta lei entra em vigor a primeiro de
te, são destinados ao Conselho Nacional do Petróleo;
janeiro de 1985."
coin a modificaÇãO de 1973, quandO ·houve aquela exPiosão do preço do petróleo, retiraram recursos para a miJustificaçio
neração, para a exploração e, também, para o Ministério
O Decreto-lei n9 1.288/73, alterando a aplicação· do
da Educação e colocaram tudo para o Estado fazer o espercentual de 5%, sobre o valor do óleo, do xisto betumitoque. Tanto o Senador Passos Pôrto como o Deputado
noso e do gás extraído das áreas, onde a PETROBRÂS
Geraldo Bulhões e o Deputado Antônio Flor.ênCio tive·
faz a lavra do petróleo, destinou-o à manutenção de esram a preocupação de apresentar projetas no sentido de
toques reguladores de combustíveiS.
que aqueles Estados e Municípios que têm, tambêm, territórios confrontados com os seus da plataforma submaE óbvio que não se deve alterar essa destinação, no decorrer do exercício fiflanceiro, porque seria iriOportüiló~- --- rinã, tives"sem·talnbém direito a esses recursos. E V. Ex•
sabe melhor do que ninguém que, nenhum país, por mais
no momento de crise mundial, com perspectivas
sombrias no Oriente Médio. Nada justifica, pois, pertursubdesenvolvido que tenha sido, no mundo, foi explorabar i! política de formação de estoques de combustíveiS
do pelos países capitalistas como os nosSos Estados e
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Municípios são explorados pela União. Entào., V. Ex~ vê
que o petróleo tirado do solo baiano, que durante muito
tempo foi responsável quase pelos 100% da produção de
petróleo, o royalty qual era? Era de 4%. Nenhum país pagou tão pouco, nem naquela época áurea em que os países capitalistas exploravam petróleo dos outros, sem pagar praticamente nada. Então esses recursos, para os Estados e Municípios, são absolutamente necessários, principalmente agora que da produção de petróleo, de aproximadamente 450 mil barris diários, 66% pra-ticamente
hoje são de plataforma submarina. Então a PETROBRÁS tira, suga o petróleo dos Estados e.Municípios e nada dá,= praticamente, de volta a esses Estados e
Municípios, qUe dependem tanto de rCcursos e que estão
aí eiauridos nas suas finanças. Por essa razão é que lamerito que esse ·prõjeto aínda, vá demorar mais um pouco; é de 1975 a idéia inicial de Geraldo Buihões, e nós vamos completar 10 anos de tramitação nesta Casa. Por
isso é que eu gostaria que nós apressássemos Oandamento aqui no senado, onde também, já tem algum tempo;
se a emenda for aprovada, como acredito que seja, terá
que retornar ainda à Câmara, para ter um novo andamento. E os Estados e Municípios vão sofrer mais um
pouco, e aguardar mais algum tempo até terem o direito
a ·receber o que lhes é devido.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jutahy_Magalhães, nada tenho a contrapor ao aparte e à argumentação de V. Ex~
E. --evidentemente, veja que Comecei a discussão do.
projeto, dizendo que estranhava exatamente a emenda,
porque determinará o que disse V. Ext: primeiro, essa
emenda deverá voltar a todas as Comissões, e, em seguida, se aprovada pelas Comissões, voltar ao Plenário do
Senado e retornar 9 projeto à Câmara dos Deputados. E:
claro_ que se nós pudéssemos agilizar a aprovação desse
projeto, e queremos contribuir para essa rapidez, razão
primeira pela qual discordamos, em princíPio, ...

O-Sr. "Jutahy Magalhies- Permita V. Ex• interromper, apenas para fazer, fambém, refC:rênda ao SenadOr
Nelson Carneiro, que não está presente, no momento, e
que foi o autor desse pedido de urgência, para apressar o
andamento dessa matéria. E essa matéria é do interesse
de vários Srs. Senaaores que representaln Éstados que
serão beneficiados, se for aprovada.

O SR. ITAMAR FRANCO- ~V. Ex• pode perceber
"'que não estou me insurgindo quanto a urgência da matéria, em absoluto. Tanto assim que, como Presidente da
Comissão de Finanças, determinei, quando do projeto, o
Senador Severo Gôrries·-para relatar. Exatamente a modificação determinada pelo art. 2~> é que vai fazei.cõnl
que esse projeto se atrase mais, pois, ao invés da lei entrar em vigor na data de sua publicação, pede para que a
lei entre em 1975. O Lfder do GoVerno deve ter tido as
suas razões, e o Senador Humberto Lucena, rapidamente, disse--me dos motivos determinantes dessa emenda do
Líder do Governo pa~ que esta lei entre em vigor em
1985 e não na 'data da sua publicação;
Outro aspecto, Sr. Pre_sidente, que me leva às considerãÇões que faço neSte mOmento, é- QUe acho, por- eXemplo, em relação ao parágrafo terceiro, desnecessário. E
aí;Seriador Jutahy Magalhães, creio que V. Ext também
concordaria conosco. O parágrafo terceiro, diz o seguinte: "Os Estados, Territórios e Municípios deverão apli·
caros recursos previstos neste artigo preferentementeveja, Sr. Presidente, preferentemente- na produção de
energia e repavimentação de rodovias" •.
Acho que esse parágrafo poderia ter sído eliminado,
dá liberdade ao Estado e Munidpio de aplicar como lhe
,aprouver. Melhor que nós, legisladores federais, o Governador e o Prefeito do municíPiO Sãberiam aplicar os
recursos provenienfeS dessa arrecadação.
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Era o mesmo erro, Sr. Presidente, que comíamos antigamente com relação ao Fundo de Particip3ção dos Estados em relação ao Fundo de Participação dos Municípios, quando se determinava, por exemplo, ao Prefeito,
como ele deveria aplicar o Fundo de Participação dos
Municípios. Muito mais do que o legislador, muito mais
do que O Tribunal de Contas da União, o Prefeito Municipal saberia como aplicar os recursos, se deveria aplicar
em educação_ ou em saneamento básico.

O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Passos Pôrto- Gostaria de justificar a inclusão
desse artigo, porque ele, de. uma certa forma, se compadece com o espírito da Lei nq 2.004, que quando estabeleceu royalties para os Estados e Municípios criou também
o Fundo Rodoviário,-cjue são recursos também decor·
rentes do uso de energia, ele já é destinado, preferentemente, a pavimentação dos Estados e a aplicação em
energia. De rilodo que é um artigo que entrou comO: uma
forma de criar uma rubrica nos orçamentos estaduais e
municipa-is,- forçando-os a engrossar já os recursos oritmdos do Fundo Rodoviário e dando também uma certa
ajuda aos planos rodoviários e de produção de energia
que são normalmente, no País, ii essa conjutJ.tl.ii-3., prbgramas prioritárioS.- ~O SR. ITAMAR

FRANCO~

Senador Passos Pôrto,

é claro que se estamos modificando a lei nada impcdiTia

que processássemos o melhor ordenamento da legislação, face a atuatidade e a realidade dos Municípios e
dos Estados.
O que eu insísto, PossiVelfuente V. Ex• poderá não
concordar, é que o "preferentemente" não diz nada. Pri·
meiro, pOrque se 6 Município já tivesse a sua pavimentação de rodov_ias_c_oncluído e o problema de produção
de energia, é claro que ele iria aplicar os recursos em outros selares. Por_t_a_nto, eu acho que essa· liberdade, Sr.
Presidente e Senador Passos Pôrto, deve ser dada ao adminiStrador, aquele que está realmente gerindo ali no local, seja ele o adminTStrador r:nunicipal ou seja o administrador J::Stadual. __ __
O Sr. Passos Pôrto ~

:t:

mais autorizafív-cf.-

O SR: ITAMAR FRANCO _;_-Sirr:i. De qualquer forma, lá está o preferentemente, apesar de uma óração intercalada, ele existe.
Eu considero,-sr. Presidente, que esse§ 3q poderia não
constar. Insisto~.o nosso 111~1 tem sido exata_mente_[!ãO só
centralizar, V. Ex• que _ê o_ grande defensor dos Estados e
Munidpiõs, que foi inclusive o relator de uma emenda
de grande repercussão no País, sabe que não é apenas a
centralização de recursos, é às vezes a centrali~ação na
direção do mecanismo de ação governamental, estadual
ou municipaL Esta liberdade de ação deve ser dada por
quê? Porque, no caso do prefeito, ele será fiscalizado
pela Câmara Municipal, os edis que irão examinar e
acompanhar de perto a execução das obras, o trabalho
do prefeito, a sua programação, o seu plano plurianual
de investimentos: e no Cãso d_o goVernador, a própri"!- Assembléia Legislativa.
Sr. Presidente, eram estas as observações que gostariá
que constassem dos Anais~ no eXame desse pt'ojetO que
considero da maior importância. E posso dizer que, tão
logo ele regresse à C_o-niisSão de Finanças, faremos Com
que tenha o- andamento devido.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Yirgíllo Távora- Peço a palavra, Sr. Presidente, para discutir o projeto.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a palavra
o nobre Senador Virgílio Távora, para discutir o projeto.

O SR. V!RG[L/0 TÁVORA PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Continua em
discussão o projeto e a emenda.
O Sr. Passos Pôrto- Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O-SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)- Conc~do apalavra ao _nohre Senador_ PassQs Pôrto, para discutir o
projeto.
O SR: PAssOS JiÕRTO (PDS- SE. Para diSCutir o
projeto. Sem revisão do orador.) - Sr: Presidente, Srs.
Senadores:
Eu gostaria de dar algumas palavras também, no in.stante em que se discute o Projeto de Lei da Câmara_ nq
6;!~ que teve o n9 149/75 na Casá de origem.
Esse projeto, Sr. Presidente, foi feito POr três Deputados, a saber: o Deputado Geraldo Bulhões, Deputado
Antônio Florêncio, do Rio Grande do Norte, e por este
madesto .orador, que representa vá lá também o Estado
de Sergipe. Naquela época, os três Estados produtores
de petróleo na plaiaTorma continental.
Depois da apresentação deste projeto, Sr. Presidente,
o petróleo surgiu na plataforma continei1tãJ do Rio de
Janeiro, e deu ao Brasil a grande perspectiva da bacia de
Campos, que tem sido o fato mais importante e mais
afirmativo da soberania nacional e da nossa breve relirada do mercado internaCional, como um dos grandes paí~
ses importadores de petróleo.
Mas, Sr. Presidente, tem sido penosa a luta desse projeto. Ele foi ao Plenário da Câmara mais de duas vezes,
ernendad9, quant~s o Governo pôde fazer para evitai' a
sua aprovação, visto que, através de dois decretos-leis, o
Governo do Presidente Geisel, ao invés de .conceder aos
Estados e municípios confrontantes na produção de pe~róteo na plataforma continental, encaminhou esses recursos que seriam destinados aos Estados e. municípios,
em uma hora, para regular o abastecimento e a reserva
de petróleo no País, e em outra, destinandO recursos ·à
área da Educação.
Sr. Presidente, de início dizer~se que a plataforma continental é da União, eu.diria que não só ela, mas o subso~
lo no Brasil também é _da União. Quan~o o leg~slador inco-i-porou a Lei nq 2.004 q·ue~Cdou -a -PETRÕBRÃS, o
royalty destinado aos Estados e municípios era uma forma de indenizaçào_ pelos prejuízos decorrentes do processo de pesquisa e de exploração do petróleo. Quem
vivfl: em Estados em que há exploração de petróleo, sabe
das conseqüências terríveis sobre a sociedade, inclusive
sobre a vida econômic.a. do Estado _na área _de exploração.
O petróleo, por exemplo, na plataforma continental
do meu Estado, Sr. Presidente, inviabilizou todas as ~uas
praias, porque todo processo pro-dutivo traz os resíduos
da exploração, inclusive matando a_ fauna e_ a flora marinhas.
No Estado, Sr. Presidente, _com a presença dos servi- dores da PETROBRÃS, cria-se_ um prÕblema de-salários
diferentes numa mesma sociedade. Enquanto que __ eles
são -privilegiados por altos salários. a_sociedad!! local ganha pouco e, de uma certa _forma, há um aumento do
custo de vida decorrente da presença da PETROBRÃS.
A PETROBRÁS, pela siiS. legislação, não ajuda aos
superficiários. Não é o que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos,_onde o superficiário participa dos resultados financeiroS da exploração do petróleo. No Brasil,
dá-se uma indenização, como forma de servidão, uma
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pequena ajuda mensal àqueles que têm poços de petróleo
em suas propriedades.
Esse projeto, Sr. Presidente, foi levado ao Presidente
do CNP, foi levado ao Presidente da PETROBRÁS. Dele, ouvi aprovação ao mesmo, tendo em vista, inclusive
- como lembrava há poucos instantes aqui, o eminente
Senador Luiz Cavalcante- que essas reservas da plataforma são exauríveis. O próprio presidente da- PETROBRÁS, Ministro Shigeaki Ueki, dizia-me de certa
feita: "AprOvi::íte e -aprove logo esse projeto, porque o
petróleo da plataforma de Sergipe vai se acabar dentro
de poücos anos.
De modo que, Sr. Presidente, em face dos entendimentos mantidos entre as Lideranças dos diversos Partidos e,
sobretUdo, pe"la Liderança d3. Maioria e do GovefriO,
qu-e apresentou esta emenda para que o projeto tenha vigência no dia 19 de janeiro, vale dizer, uma apr-ovação tácita do seu texto, nós vamos aceitar sabendo de que de
uma certa forma pretere e protela a sua aprovação e a
sua ex.ectlção, mas por problemas talvez até_orçamentários, sendo a partir de )<;>de janeiro de 198.5, írá garantir aos Estados e municípios confrontantes na produção
de petróleo da Plataforma Continental, a possibilidade
de receber recursos indispensáveis ao seu desenvolvimen~

to.
Esse projeto, Sr. Presidente, de uma certa forma se incorpora à ideologia econôn1ica que deve ser estabelecida
no Brasil, de que deve-se cada vez mais descentralizar _recursos em favor da Federação e dos municípios. O Municfpiõ de Campos, por exemplo, no Estado do
Rio, que está vivendo sérios problemas de natureza eco~
nõmlcit., quê fóram aqui ãriunciados e denunciados pelo
Senador Nelson Carneiro, é um município que está em
trise industrial na sua cana-de-açucar; no entanto, é hoje
cr maior produtor de petróleo do País. E não é ju.sto, Sr
Presidente, que um município como este, que eStã sOb õ
impacto da presença da PETROBRÁS na sua área, não
partiCipe também dos frutos daquilo que é produzido no
subsolo_ da Plataforma confrontante, e que deve ser in·
corporado ao desenvolvimento. da economia e do bemestar daquela sociedade.
De modo que nós queremos que, na forma do_ entendimento _já exerciO.o pelas lideranças, esse projeto tenha
uma rãpida tramitação nas Comissões Técnicas, para
que volte a Plenário, seja aprovado e devolvido à Câmara dos Deputados, para que ainda este ano, aprovandoé, tenha ele vigência <i" partir de 19 de janeiro de 1985 e vã
dar ajuda, não mais àqueles três Estados cujos representantes foram os autores do projeto, mas também a vários
Estados da Federação que jâ estão com petróleo, gás ou
óleo betuminos-o dentro da Plataforma ou nps.: lagos inte·
riores, como é o caso do próprio Estado do Pará, do ilustre Líder da Maioria nesta Casa,_como do Estado do Rio
de Janeiro, que a esta altura, será inegavelmente o grande beneficiário desse projeto.
Era o que tinha a di.Zir, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Continua em
discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais que peça a palavra, encerro adis·
cussão.
A matéria vai à Comissão de Conseituição e Justiça
para exame do projeto e da emenda de plenário e às Comissões de Minas e Energia, de Economia, de Mi.micípios e de Finanças -para se pronunCiarem sobre a emen-·

da.
Nos termos regimentais, a matéria voltará_ã Oi'dem do
Dia na 4• s.essão ordinária s.ubsequente.
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto)~ A lista de pi'esença ac~,~sa o comparecimento de 44 Srs. Senadores~ Entretanto, é evidente a (alta de "quorum" em plenário.
Nestas condições, os demais itens da pauta, todos em
fase de votação, ficam adiados para a próxima sessão.
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São os seguintes os itens adiados; Projeto de Re~
solução n\' I27(82; Requerimentos n~>s 857 j83, 6/84
e 896(83; e Projetas de Lei do Senado n~>s 16/82,
280/80 e 21/83.
~
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emergência perduraram até o dia 17 de dezembro, quando, por elas próprias, se (;xtinguiram. Na época se trata-

va da discussão~ votaçª-o_de um Decreto Lei, no momento se trata de uma Emenda à Constituição Federal.
E aqui, S.r. Presidente, é_que entra a imagem de DonO SR. PR-ESIDENTE (Aimfr Pln-to) - Esgotada a
toevski,_ cujo pensamento atiiiú-o apogeu da reflexão e
matéria constante da Ordem do Dia~ Há oradores inscrida criatividade do cérebro humano.
tos. Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena,
Há um episódio, Sr. Presidente; -no clássico "Cfiille e
por cessão do nobre Sr. Senador Hélio Gue.lr.os..
Castigo", que retrata o ponto de mais alto vôo da inteleOSR. FÁBIO LUCENA_ (PMDB _ AM. Pronungência de um escritor. É aquele episódio em que Raskhocia 0 seguinte disCUrso. Se-m revisão dO orador.)_ Sr'.
nikolf ajoelha-se diante de Sônia e beija-lhe os pés, diPresidente, Srs. Senadores:
zendo: "Não são teus pés que estou beijando, maS toda a
Devemos louvar, numa louvação que não sei s_e -sacra-_----- çior- da humanidade"·
ou sacrílega, a iriteligência, 0 ·gên-iO-mesmo, dos jÔfistiis
--E aqui surge, Sr. Presidente, a necessidade do diabo
como o antípoda do _Criador do Universo, de Deus. A
que conceberam as medidas de emergência que foram
emenda Dante de Oliveira está com votação marcada
enxertadas na Constituição federal, a preteXto de erradipara 0 dia 25 de abril próximo vindouro. Virgem Maria!
caro Ato Institucional n9 5 do ordenamento jurídico do
nosso País.
para atender ao Senador Marcondes Gadelha, Santa
De fato, Sr. Presiderite, trata-se de inteligênCiaS primOrosas, porque 0 arbítrio, quando se institucióiializa, ele
busca fórmulasjuridicas segura para impedir que eleVenha a soçobrar.
É muito díficil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mesmo
ao mais hábil dos na~egantes, navegar em águas óesconhecidas, E ainda que ajudado pela conquis_!_a up to date
da _ciência naútica, torna-se sempre arriscado ao navegante singrar as águas que ele não conhece. Pode surgir
um rochedo, no caso fluvial um banco de areia, um redemoinho, e 0 naufrágio, Srs. Senadores, pode ser a trágica
conseqüência. Mas se o diabo não existisse era ·prec15o
inventá-lo, já dizia Dostoieviski-; exatamente para que ele
pudesse ser contraposto à figura de Deus. E ilàO seí se__
com 0 espírito e inspirãÇão--díVInos ·ou dTabóHCos; Sr~
Presidente, aqui estão, nas medidas de emergência, a-ssoJuções para todas as ocasiões ou impãsses caSUístkos pe~
Ios quais tenha de perpassar este_ País_
Dentro das limitações publicamente conhecidas dos
meus parcos conhecimentos, da minha pobreza, quase
mendiga de natureza intelectual, (não apoiado, não
apoiado) procurei me preocupar com -as "razões que levaram 0 Presidente João Figueiredo, no dia 17 de outubro
do ano passado, a decretar medida de emergência no
DíStrito Federal, deixando de lado o estado de sítio e o
estado de emergência, que são institutos mais eficazes,
muito mais poderosos, previstos na Constituição, para
garantir a segurança do Estado, sobretudo para assegurar a ordem pública.
Estudando, perguntando, como sempre, àqueles que
podem ensinar e que têm 0 que ensinar, fui subindo os
degraus, Sr. Presidente, 1,11é chegar ao terraço a tua! em
que estamos vivendo, quando os jornais falam dicotomíR
camente em medida de emergência e estado de emergên·
cia, ·como hipótese reCufSal do Goveino Federal, ante a
inevitável apro:dmação da data da votação da Emenda
Dante de Oliveira, que restaura 0 pleito direto para a
Presidência da República.
Precisaria o Govern-o, diante da certeza de que serã
derrotado na votação da emenda, de algum ato de força?
De fechar o Congresso, por exemplo? Não, Sr:Presídente. Por incrível qUe pareça, o Govetn1> pode recorrer á
força, sem aplicar a força e, com medidas de força, obter
soluções pacificas. bum incrível paradoxo, mas é a realidade palmar, candente e_ solar que deflui do texto da
Constituição Federa[
O Governo decretou medidas de emergência em outubro do ano passado, porque as medidas de emergência,
que têm o mesmo efeito do estado de sítio e -do estado de
emergência, possuem a característica singular de, em sua
vigência, permitir cjue o"-CongresSClNacional fique em- recesso e que a Constituiçáo seja em-endada, tando que,
iniCiado o recesso do Congresso Nacional, dia 5 de dezembro de 1983, o recess-oConstitucional prolongou-se
pelo prazo determinado na Constituição e as medidas de

Mãe de Deus! o que pode acontecer?
Simplesmente o seguinte: o Presidente da República,
com base no art. 158 da Constituição- sem sair da
Constituição- decreta o estado de emergência, e i1ão as_
medidas de emergência. O estado de emergência tem a
duração-inicial de 90 dias, prorrogável por mais 90. DuraÇãi'i -de SeiS meses, de abril a outubro.
O estado de emergência, conforme o§ 39, do art. 158,
será comunicado, dentro do prazo de 5 dias, à Câmara
dos Deputados e ao Senado Federal. Comunicado, ao
contiãrio do estado de sítio, não será submetido ao CoOgresso Nacional.
Se o Presidente da República decreta o esiã.do -de sítio,
ele teria qui: enfrentar uma contenda com o Legislativo,
ísfõ-é, submetei-se à deliberação do Legislativo. O Legislativo aprovando ou rejeitando o estado de sítio. No estado de emergência o Presidente apenas comunica ao Pader Legislativo.
Mas onde entra, Sr. -Pfesidente; ã figura do sãiariãs?
No art. 47, inciso II,§ 2Y; "A Constituição não po-derá
ser emendada na Vigência de estado de sítio QU estado de
emergência".
Pronto, Sr. Presidente! O estado de emergência decretado neste País, o Congresso Nacional não pode emendar a Constituição. O Congresso não pode votar a
Enien&i- Dante de Oliveira, não pode votar qualquer
rlróposta de emenda constitucional proveniente do Pcder Executivo, e tudo dentro da Constituição. E com
uma magnanimidade extraordinária, que nãO e:X.i"ste em
constituição nenhulna do mundo, -tãmariha a- essencialidade democrática, entre aspas, nobre Senador Passos
Pôrto, dessa Constituição. É que se o Congresso estivesse em recesso, conforme o 4Y §do art. 156, o Collgrésso,
se em recesso estivesse, seria convocadO pelo Presidente
do Senado Federal, a fim de ser informado pelo Chefe do
Executivo de que estaria impedido de exercer a sua competência constitucional de emendar a Constituição.
Sr. Presidente, regime constitucional, regime mais
constitucional do que este só o regime da China, não
pode hayer outro.
Veja, Sr. Presidente, a que ponto os constitucionalistas
do totalitarismo sobrevivente, por enxerto na Constituição FIXieral, conduziram este País~
o estado _de emergêcia, com duração de 90 dias, podendo ser decretado no Amazonas, no Rio Grande do
Norte, no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal ou no
P_aís inteiro, princiPalmente,_ no ÕisiritO Federal, autori·
zando todas as medidas coercitivas do estado de sítio,
vale dizer.
a)

obrigação de residência em locilid?.de deter-

minada;
b) detenção em edifícios não destinados aos
réus de crimes comuns;
c) busca e apreensão em domicílio;
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d)_

Suspensão da liberdade de reunião

i

~

0603

de asso-

ciação;

intervenção em entidades representativas de
classes oU categorias profissionais;
j) censura de correspondência da imprensa, das
telecomunicações e diversões públicas; e
g) uso ou ocupação temporária de bens das autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista ou concessionárias de serviços públicos,
bem como a suspensão do exercício do Cargo,
funçà~ ou emprego nas mesmas entidades.
e)

~edida_s- coercitivas que, se aplicadas sob o estado de
sítio, teriam que ter a aprovação adrede do Congresso
Nacional. E se aplicadas as mesmas medidas, dentro do
estado de emergência, independem da aprovação do
Congresso N aci anal.
Mas, Sr. Presidente, o estado de emergência não é tão
feio como o pintam.

Há uma particularidade notável, Sr. Presidente:
( !03) § 5<:> Ãplica~se ao estado de emergência o
disposto no artigo 156, § 79, e no artigo 157 e seu parágrafo único".
São us efeitos do estado de sítio:
(103) Art. !57. Findo o estado de sítio, cessarão oS seus efeitos e o Presidente da República, dentro de 30 (trinta) dias, enviará mensagem ao Congresso Nacional com ajustificação das providências
a dotadas.
Quem foi preso, quem teve a correspondência censura- da, a:Jiás, quanto a íssO-nãO predsa estado de emergência
nem de sítio, os nossos telefones ... no telefone do PresiR
dente da República, dentro do Palácio do Planalto, foi
descoberto um sistema de escuta. Então, para isso, para
escuta telefônica, não é necessário estado _de emergência,
nem de sítio.
Quem sofreU viOiêilcia de tod<i ordem, coação Constitucional terã, pela Constituição, o seu nome e a coação
sofrida comunicados ao Congresso Nacional, pelo Presidente da República, com a segui11te ressalva do parágrafo úníco:
Art. !59. A inobservância de qualquer das
prescrições relativas ao estado de sítio tornará ílegal
a coação e permitirá ao paciente- recorrer ao Poder
Judiciário.
Muito bem, Sr. Presidente!
O Sr. José Fragelli -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
senador José Fragelli.
O Sr. José Frageili- V. Ex'- está pondo, digamos assim, na Ordem do Dia, um assunto que podertl._ se tornar
candente. De acordo com as notícias de imprensa, no
M inistériõ-da Justiça está se cogitando de emergências .. :
O SR. FÁBIO LUCENA -

De emergências ...

O Sr. José Fragelli- Não sabemos se são medidas de
emergência ou estado de emergência, e nem se essas
emergências poderão evoluir até para estado de sítio.
O SR. FÁBIO LUCENA- Apenas para conduzir o
diálogo, nobre Senador, por isso que o Presidente daRepública disse em seu discurso:- "Manterei a eleição indireta do meu sucessor". Sabe por que? Porque ele decreta o estado de emergência, o Congresso não pode emendar a Constituição. Prorroga a vigência do esfado de
emergência, e o estado de emergência passa pela Con-
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vençào do PDS. o~candidato jâ estará escOlhido pela
Convenção e a eleição indireta serã realizada com abso~
luta tranqililidade, nobre Senador José I:ragelli. Por isso
que o- Presidente diss_e: __ -: "Manterei a eleiç_ã9 indireta
do meu sucessor". E disse mais, no dia 15: ---:-"Não admito que se modifique a Constituição?'_. Estâ aqtiL- Ele
não admite, e dentro da Constituição. Pode prosseguir,
nobre Senador, e me perdoe por tê-lo perturbado_.

O Sr. José Fragelli- V. Ex• como sempre for oportuno, sobretudo cQm a sua memótja privilegiada, lembrandonos pontos que, muitas vezes, esquecemos. O aparte que
V. EX• me deu foí muito oportuno e esclarec_edor neste
debute. Nobre Senador, quero dizer, é que se_ está preparando como que um clima para medidas como esta. O
próprio fato que foi trazido ao conhecimento do Plenário por V. Ex•. sobre o diálogo entre o Ministro do
Exército e o eminente Senador Virgílio Tâvora, talvez
seja uma pequena preparação para tudo isto._S_._Ex• se
julga intocável. Nós lemos na imprensa as crít-icas~ as
mais severas, feitas nas demoCraCias deste mundo__ ocidental, a Ministros, seja de que Ministêri_o_for.
O SR. FÁBIO LUCENA- Permite-me Ex•, apenas
para conduzir o diálogo. V. Ex• que ê jurista, ...
O Sr. José Fragelli -Não sou jurista.
O SR. FÁBIO LUCENA-:- ... que é um jus perito, veja
como mudam os tempos. Em Roma, conforme aprendemos no DireitO Romano. sagrado era o Tribuno. Constituía sacrilégio toCar nele. Ele era intocáve:l. Hoje, sagrado e intocável é um Ministro de Estado ..
O Sr. José Fragelli- Embora não houvesse uma teoria do Direito Constitucional, o representante do povo,
que era o Tribuno, realmente, representava o povo, encarnava o povo na consciência do povo romano. E, hoje,
os representantes do povo são simplesmente isso que estamos vendo: um CongresSo sem força e sem-poder"es.
É por isso também, Sr. Senador, que eu agora mesmo
falei na urgência de u m::s nova Constit_yição, p-ara aCabarmos com todos esses ca:suísmos que aí se ~J1contram.
Os casuísmos eleitorais fóram feifos -tlãi"il cüCear a-liberdade de voto do ç_idadão_b(asil~i_ro na lívre escolha dos
seus representantes, com todas aquelas medidas que nós
conhecemos. Essa aqui jã é Um caSriismó diferente, ap.Jicado contra o Congresso Nacional para ele não ter a liberde~de de decidir numa matéria d!fnlãTor impoTlâneia
como essa, das eleições diretas. É uma outra forma de
casuísmo. Uma, diretamente contra a grande massa do
povo ou do eleitorado brasileiro; agora, especificamente
contra o Congresso nacional. V. Ex• está levantando
uma questão, eu disse candente, porque, de fato, poderá
desencadear sucessos até imprevisíveis nestes próximos
dias. Vamos ver se, pelo menos desta vez, o Governo vai
ter o pudor de respeitar a opinião públiCa braSileira e de
não agredi-la com uma medida como essa, que venha impedir, no diã 25 de abril, de o Congresso delibarai livremente, pelo menos aquela parte do Congresso _que r~al
mente é livre para delibarar.
O SR. FÁBIO LUCENA_~ Tem toda razão V. Ex•,
nobre Senador José Fragelli. t por isso, igualmente, que
o General Medeiros, Chefe do SNI, declarou:- ·~1enho
certeza de que a Emenda Dante de Oliveira não será
aprovada pelo Congresso Nacional". Declarou isso, V.
Ex• sabe, e eu abordei a questão daquela tribuna, chegando a indagar dentro do igapó amazônico da minha
ignorância. (Não apoiados!) Cheguei a indagar: .serâ que
o Sr. OcTávio Medeiros tem algum poder mediúnico, ele
é algum píton- não o chamaria de pitonisa, pitonisa é
do gênero feminino- seria ele algum píton para adivinhar? Mas, não! Não hã nenhuma adívh1hação, não e ele
o adivinho, nenhum píton, nenhum sibilo. Não! Ele é um
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constitucionalista. O General Medeiros é o primus inter
pares dos constitucionalistas desta República, não há dúvida alguma. "Eu tenho certeza- disse S_._Ex•---:- de que
a Emend_a Dante de Oliy~ira não será aprovada pelo
Congresso Nacional". De onde decorre essa certeza'? Do
texto da Constituição.
O Sr. Marcondes Gadelha ~Permite V, E):.-' u_m aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador M<!rcondes Gadelha, é uma honra ouvir V. Ex•
O Sr. Marcondes Gadelha- Eminente Senador Fábio
Lucena, a honra é minha. Aliás, esperei pacientemente,
fervorosamente. esse instante para poder lhe dar este
<!parte. Mas, eu tinha mais ou menos a intuição, Ex', de
que tudo acabaria no que deu, _acabaria na descaracterização do diabo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Um momentinho, Ex•. Eu
ainda não descaracterizei. O diabo ainda vai ficar velho
para virar ermitão. Vamos seguir a idade do diabo,
O St. Ma.rco_nde~ Gadelha- V. Ex• inLciou, falaii_do
em prisões ar_bitrãrías, depois, em cerco ao Congresso,
afinal •...
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu falei em cerco ao Congresso, Ex•?
O Sr. Marcondes Gadelha- -... em golpe de Estado, ...
O SR. FÁBIO LUCENA ~ Ou à Consti_tuição?
.OSr~

Marcondes Gadelha-:- E acabou inyocando Sa-

tanás.
O SR. FÁBIO LUCENA- V. Ex• está fazendo uma
confusão.
O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex' achou pouco-e
queria transformar este País ou este Plenário num ínferno.
O SR. FÁBIO LUCENA- Eu não _falei em golpe de
.Estado. V. Ex• me permita, apenas _para conduzir ao
diálogo: hoje, eu não falei em golpe de Estado; eu falei
ontem.
O Sr. Marcondes Gadelha- V. E:v"fala todOs os dias.
-O SR. FÁBIO LUCENA- Hoje, eu não falei em gol·
-pe-de Estado.

-0 Sr. Marcondes Gadelha- Isso é a exceção que confirma a regra.
O SR. FÁBIO L{JCENA - Eu voltarei a f~lar na
segunda-feira. Mas, hoje, eu não falei, faça-me esta jus·
tiça.
O Sr. Marcondes Gadelha- Tive a impressão de que
esfava retida na memória, V. Ex' falou em golpe de Estado, piisões arbitrárias, ameaças ao Congresso, por fim,
invocou Satanás. Depois, eu fui verificar que Satanás é
apenas um retrato na parede, ou então, uma figuração
rta imaginação prodigiosa de V. Ex•, ou na sua bola de
cristal. V. Ex• sugere que o General Medeiros tenha dons
divinatórios, mas isso é propriedade exclusiva _de V. Ex•
V. Ex• anunciou aqui que vamos ter um estado de emergênCia. ·Eu não sei Oride é que V. Ex• foi buscar tanta
convicção. Daí, da sua impressão, da sua imaginação, V.
Ex' passou imediatamente aos fatos. Então, começou a
dissecar, como um anatomista, a eStrutura do golpe de
Estado, o modus faciendi, os efeitos, todos os danos que
causa à privacidade do cidadão, a sua integridade física,
aos seus direitos, enfim, V. Ex• passou a fazer uma dis-
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sertação, como se nós já estivéssemos diante do di!lbo,
cOmo se nós já estivéssemos diante de um fato palpável.
V, Ex• tem muita razão, quando ilwoca Dostoiewski; se
o diabo não existisse, precisava ser inventado. V. Ex•s
acabam d~ inventar o dia-bo. Talvez, para ter um instrumento de manter este País permanentemente tenso. V.
Ex• não se conforma com o fato de que nós tenhamos
saído do maniqueísmo_, que as opções já não são apenas
entre o preto e o branco, que já existem -diversar nuances
do cinzento, que eSte Pãís jã entrou numa democracia,
que a negociação há de ser a regra, e que nós navegaremos, afinal de contas, em águas calmas. Se_ tanta expec·
tativa desse discurso foi para o anúncio do estado de
emergência, como Sendo a figuração do diabo, nobre Se·
nador Fábio Lucena, eu lhe digo: aproveitei apenas a
delícia de ouvi-10, a sUa fluência, a sUa eloqilência, a sua
facúndia, a sua imaginação, a sua retórica, enfim, mas
-confesso, nobre Senador, que quanto aos fatos substanti·
vaffi:_~nte não há o -que discutir, põrque isso é um mero
prOdUto da imaginação de V, Ex• ou da febre de golpe de
~~tado e de ameaça que tomou conta da Oposiçã~.,;_
O SR. FÁBIO LUCENA --Nobre Senador, Deus,
·como disse o Senador José Fragelli, e não o Diabo, oiça

v: -EX•.

Sr. Passos Pôrto- V. Ex• permite um aparte, nobre
Senador?
O SR. FÁBIO LUCENA- Com muita honra, nobre
Senad_or Passos Pôrto.

OSr. P~ssos Pôrto- Senador Fábio Lucena, V. Ex'
deve saber da admiração que tenho pelo seu talento, pela
sua inteligência, pela sua retórica, pela sua generosidade,
Pelo seu espírito público.
O SR. FÁBIO LUCENA- É a bondade de V. Ex•
que expressa todo o coração nordestino -que aqui V. Ex•
representa.
O Sr. Passos Pôrto- Muito obrigado. Estamos o_uma
tarde, não sei, talvez, eu em estado de graça, porque estoU ·vendó chuva; sou do Nordeste - enquanto V~ Ex~
vem lá do rio caudaloso, do Amazonas; sOmos de árCas
distintas: eu sõu dos Trópicos; V. Ex• é do Equador. De
modo que, talvez, V, Ex• tenha outra formação, produto, quem sabe, do meio ambiente, onde V. Ex• se criou.
Acho que a política brasileira viveu sempre assim: as
opoSições seinpre criando, muitas vezes, o artificialismo
das crises. As crises políticas no Brasil, ao longo dos
anos, têm comprovado que elas não tinham uma razão
orgânica profunda na sua origem; elas semPre foram feitas através da retórica: pelo Congresso, pela impi'ensa,
enfim, pelos meios de comunicação. O que há, no País,
realmente, em expectativa é a votação pelo Congresso
N-acional de Uma emenda, que está tendo, evidentemente
e expressamente, o apoio da maioria da Nação que, por
tradição, por vocação política, inclusive, por indução,
através dos meios de comunicação, toda a Nação, inegavelmente, pede o retorno às eleições di retas para a Presidência da República. No entanto, nesta conjuntura, vá!
depender do Congresso Nacional e, no Cortgresso Nacional, o maior Partido, tanto no Senado como na Câmara, tem se manisfestado, através de suas lideranças,
nQ_sentido de não apoiar a Emenda Dante de Oliveira.
No entanto, há elementos desse mesmo Partido -não
sendo questão fechada - que se manifestam solidários
com a emenda Dante de Oliveira, acreditando que as
eleiçõe.-. di retas já seria, sem dúvida alguma, um passo à
frente no processo de redemocrattzação do Pais. Mas,
não vejo por quê se procurar negar ao General Medeiros, por exemplo, a autoridade de dizer que ela não passará. Não passará porque, primeiro: para SUa aproVãção
é preciso de 2/3 de vo_tos SIM, nas duas Casas do Con-
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gresso Nacional e, pelo quadro que aí está, por aqueles
que_ vivem o cotidiano das duas Casas, a perspectiva é de
que realmente ela não passará. Não é preciso ser pit:oni~
sa, nem píton, para dizer que a emenda não vai ter êxito.
Todos sabem. E tanto sabem que a própría Liderança do
PMDB, o seu Presidente, eu vi, ontem, declarar pela televisão, que n"ão se encerraria, rio dia 25 do mês de abril, o
processo de luta pelas eleições "di retas, visto que, só em
janeiro, o Colêgio Eleitoral haverá de se reunir para escolher o Pr~idente da República. De modo que vê
Ex• que, se o Congresso ãjudar, se o Congresso não cultivar o artificialismO de uTna c·dse política que pode querer
se manifestar, através da impensa, através de discursos,
através âe suscetibilidades feridas, iremos tranqüilanle-nte para o dia 25, sem essas medidas de emergêriCia que
não são, penso eu, cogitadas, inclusive, há de se fazer referência -elogiosa à atuaçãó da Mesa do Congresso Nacional, que está tomando medidas acauteladoras pa-ra
que se evite um policiamento externo. TeirioS COildiçõe.s
de, aqui, através de nOssos recursos próprios, manter a
ordem e exercitar o direito de votação naquele dia. De
modo que, nobre Senador, acho que isso é muito mais
uma retórica, ou quem sabe_, __ o estado de espírito de V.
Ex', criando essa figura, na h-ora do Ãngelus, dO diabo
entre nós, eu gostaria de lhe pedir que, neste instante, todos nós rezássemos para que tudo ocorresse tranqílito e,
no dia 25 do mês corrente, através da votação soberana e
constitucional do Congresso, vamos ver quem afinal tem
razão.

v:

O SR. FÁBIO LUCENA - Nobre Senador- PaSsosPôrto, se eu, como diz V. Ex•, trago a figUra do diabo, na
hora do Ãngelus, é exatamente porque a representação
católica da figura da Yiricm Maria ·apresenta a Santa
Virgem pisando uma serpente -e a serpente é o próprio
diabo. Daí, trazer a figura do diabo, quando estam-os
exatamente na hora do Ângelus, 18 horas, na esperança
de que a Virgem o esmague com as suas santificadas sandálias.
Mas., uma observação de V. Ex• despertou a minha curiosidade para fatos que têm lugar no mundo físico, regido por leis físicas, e o mUildO iOcial, não apenas submetido às leis do comportamento social, mas, também, às leis
da intuição humana, nobre Senador.
V. EKf-, com a sua cultura e com a sua experiência, não
há desconhecer que é possível, median_te a análise das circuntâncias objetivas e subjetivas de determinada etapa
social, antever, quase com a precisão de um relógio, o
desfecho de crises sociais. Temos até lendas que tratam
sobre o assunto, e as lendas, sabe V. Ex•, estão situadas
entre as religiões e os mitOs, porque enquanto os mitos
criam imagens; criam Símb_olos, como o Deus_da Jy.stiça,
que se representa fisicamente,- o Deus do amor, tainbém
fisicamente rePresentado, o Deus da liberdade, etc., areligião estabelece imagens que só o pensamento humano
as esculpe. E, essas imageris, retfã.to de_crenças consubstanciadas no espfrito, só podem ser edificadas na mente,
no pensamento do ser humano. Jâ as lendas transmitem
mais a tradição do que a própria história, e chegam a se
sobrepor à história na transferência da tradição de uma
etapa histórica para outra.
V. Ex~ conhece a lenda de Cassandra, aquela que implorou, em Tróia, que i'lãõ--se--recebésse- o cavalo que
Ulysses, o grego, oferecera de presente aos troianos sitíados. Cassandra foi apedrejada em praça pública, pelo
simples fato de, pela intuição, advertir os troianos que,
deutro, no bojo daquele cavalo feito de madeira- muito diferente dos cavalos da Granja do Torto -poderia
se es_conder uma armadilha, poderiam escontrar-se soldados gregos, nobre Senador, pro~J,tos a destruir, como
destruíram, a civilizaÇifo troiana.
E, no perfodo que antecedeu à Segunda Guerra Mundial, eu tenho o livro- posso passar a V. Ex• se porventura V. Ex • não o conhece, com certeza o conhece - da

jornalista que profetizou a Segunda Guerra Mundial.
Chamava-se Géneviéve Tabo_uis, e o título do livro:
"Chamavam-IDe Cassandra", pOrque ela advertia que os
bombardeios de Hitler contra a Liga das Nações e que_ a
denúncia precipitada pela Alemanha dos acordos de
Versalhes poderiam conter o risco de levar o mundo a
uma hecatombe de conseqUências imprevisíveis. Teve
que fugir da França no dia lO de julho de 1941, a jornalista Tabouis, quatro dias antes de sua profecia ser cump'tida, no solo _da sua própria pátria.
Ontem, na comissão de Economia, eu a advertia para
o risco de se aprovar um pedido de empréstimo em cujas
cláusulas que impunham as obrigaçõe_s, se continha a
taxa Libor, do mercado londrino, sem que se estipulasse
uma taxa fixa, e dizia que, da noite para o dia, aquela
taxa podia subir. E, lá estava presente o Senador Marcondes Gadelha, o Senador Jorge Kalume e o Senador
José Fragelli, dentre os que aqui se encontram.
Não era profecia, nobre Senador, basta acompanhar
Os fatos do cotidiano, ler os jornais, ouvir as rádios. Há
homens, como eu, que têm mania de ouvir rádio.
Lembro-me que quando o General de Gaulle volt_ou à
França, do exílio em Londres, disse ao desembarcar em
Paris: "Eu amo o rádio porque foi através do rádio que,
do exílio, eu me comuniquei com a França."
Então, _basta ouvir o rádio, de noite, às vezes de madrugada, ler os jornais, para saber que o cotidiano nos
permite construir todo um aparato de circunstâncias históricas, de fatos sociais, que nos permitem, que nos levam a conclusões que, ao fiilial, podem se revestir, podem
conter antecipações de acontecimentos.
O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Já lhe concedo o aparte,
nobre Senador.
Quem, por acaso, neste País, nega que houve quem
previsse a Revolução de 1964? O General Chefe do
Estado-Maior do Exército, na época,-Pery Constant Bevilacqua, isso está anexado a um discurso do Deputado
Bilac Pinto, de outubro de 63, em que o Deputado denunciava que o Governo João Goulart, Deus o tenha,
ontem fez 10 anos que ele morreu, que Deus tenha o
grande P~:_esidente, denunciava Bilac Pinto que João
Goulart havia armado os sindicatos para implantar uma
república sindicallsta neste País. Até hoje ninguém Viu
essas armas. Mas o Geneal Pery Constant Bevilacq1,1a,
Chefe do Estado-Maior do Exército, foi ao Presidente da
República e aconselhou-o a dissolver as entidades sindicais ilegais, como o Comando Geral dos Trabalhadores,
do qual, aliás, fui Secretário-Geral no meu Estado; dissolver o Pacto da Unidade eAção, o famoso PUA, e cortaras sua-s relações com o ilegal Partido Comunista Brasileiro, porque tudo aquilo estava gerando um mal-estar
dentro d~s Forças Armadas, e que esse mal-estar- dizia
o General Bevilacqua- poderia forçar as Forças Armadas a defenderem a legalidade constitucional que, aparentemente, que indícios veementes apontavam como
sendo minãda em sua estrutura pela· ação do Governo
Federal à época. Isso e um fato histórico.
_O Sr. Passos Pôrto- Então, V. Ex.' acha que a minha
tese é certa, as crises são artíficiais.
O SR. FÁBIO LUCENA- Não, Vou passar do artificialismo, que V. Ex• situou, para o realismo das crises.
O que se seguiu às advertências feitas ao PreSidente João
Goulart? Seguiu-se- o que uns chamam de revolução, o
que eu chamo de golpe, eu não, vários brasileiros chamamoS de golpe. Porque, se é verdade que houve indícios de
agitação ilegal, indícios veementes de violação da ordem
constitucional e de destruição da hierarquia militar
cdmo prenúncio da balbúrdia absoluta, da desordem.or·gãriíZadã, não há dúvida nenhuma de que houve participação eficaz, eficiente, decisíva de governos estrangeiros
e de interesses económicos poderosos na deposição do
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Presidente João Goulart. Então, nobre Senador Passos
Pôrto, é possível a um analista (não a mim, que sou um
paupérrimo falante) é possível a um analista, a um crítico de fenômenos sociais, antever uma convulsão sociaL
Daí se passa do artificialismo, mencionado por V. Ex~,
ao realismo dos fatos que a própria evolução da História
os ~testa e os comprova.
Ouço com muito prazer V. Ex', nobre Senador Marcondes Gadelha.

O Sr. Marcondes Gadelha- Senador Fábio Lucena, o
que eu gostaria é que V. Ex• usasse essa sua percepção
ex~ra-sensorial, e essa capacidade de premonição de V.
Ex•, essa capacidade de predição das coisas, que V. Ex•
usasse isso para valores positivos e não para atrair raios
e tempestades. nobre Senador. Nós estamos necessitados
é de entendimento, de concórdia e de paz social. E eu
digo q-ue isso também são valores capaze'S de ser atingidos através da aspiração coletiva. ou até mesmo da intuição, da premoniçãO, da previsão de homens bem dotados por Deus, e não pelo diabo, nobre Senador Fábio
Lucena. V. Ex' enunciou vários exemplos de situações
catastróficas que foram antevistas por cassandras, sibilas, espalhadas pelo mundo inteiro, e caos acontecidos
aqui no Brasil. Mas eu poderia, também, citar a V, Ex• o
contrário das coisas, o reverso das coisas, situações
límpidas, cristalinas que foram adiVInhadas, atraídas,
previstas, induzidas, por homens dotados de talento, de
em;crgadura, de brilho intelectual, como V. Ex•.
O SR. FÁBIO LUCENA- É muita bondade de V.

Ex•
O Sr. Marcondes Gadelba. - Nós citaríamos, por exemplo, inúmeras crises que, ao longo desse tempo, foram exorcizadas pelo talento de grandes Senadores e de
gnmdes estadistas deste País. Nós citaríariios exemplos
de invocações positivas. Tivemos, nobre Senador, o Ato 1
adicional de l834; tivemos a conduta do Congresso na
crise após a::·renúncia de Deodoro; tivemos, nobre Senador, figuras como Juscelino Kubitscheck, que dissera:
"Hei de fazer este País se desenvolver 50 anos em 5", e
tudo isso foi conseguido. Tivemos, também, homens, se
isso pode ser incluído como uma premoniÇ'do positiva,
como o Presidente João Figueiredo, que disse: "Hei de
fazer deste País uma democracia." e as coisas estão acontecendo-. N-aquele tempo, todos os elementós capazes de
armar um raciocínio trágico-estavam sendo oferecidos
no proscênio nacional: havia bombas pelo Riocentro,
havia a herança de guerrilha urban~, havia a tradição de
ódio instaurada no País, - havia um quadro de dificuldades, de arbítrio, havia preconceitos de toda natureza e,
no entanto, esta previsão de S. Ex• arrostou todas essas
intempéries, todas essas dificuldades, e hoje estamos,
nobre Senador, vivendo num clima que eu diria, sem o
menor_cuidado, que _esse é um clíma invejável de democracia de que pouquíssimos países no mundo, neste momento, têm a sorte de gozar. Então V. Ex• utilize os seus
sensores, os seus radares, a sua capacidade de elucubração e consiga descobrir caminhos, sendas luminosas para este País, e não essas adivinhações trágicas, ansiosas que V. Ex• exercita aí de maneira tão proficua e
tão pródiga. Nobre Senador Fábio Lucena, confio no futuro deste País, confio no discernimento deste Congresso.- Esta é uma responsabilidade nossa, nobre Senador.
O SR, FÁBIO LUCENA - Eu também confio; eu
.não confio é no Gov-ernO. No País eu confío, claro, no
Brasil._ Não confio é no Governo, EX•.
O Sr. Mã:rCOndes Gadelha - A História vai noS
cobrar, se fracassarmos. Por isso considero que a maneira de solucionar problemas é pensar exatamente de uma
forma positiva, pensar que ê possível solucionar esse
problema, ê possível evitar crises, é passivei transpô-las
e, sobretudo, nobre Senador, é possível deixar de
imaginá-las --desculpe - à-toa.

0606

O SR. FÁBIO _LUCENA- Nobre Senador Marcond_es Gadelha, William Somcrset Maugham, em um conto
famoso, estabelece_ a diferença entre a beleza e a inteligência. Diz o grande escritor inglês que, enquanto a inte..
ligência precisa de um encadeamento de afirmações para

se manifestar, a beleza se impõe como uma bomba de
magnêsio, como a explosão à primeira vista. V. Ex• é Um
exemplo candente da afirmação da inteligência, pela participação e pela afirmação, dados os inúmeros exemplos

do invulgar brilho do seu raciocínio, registrados nõ-s
Anais do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo
tem 4 minutos para terminar.
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Sábado 7

Miranda)-~

V.-Ex•

O Senhor Fábio Lucena - Sr. Presidente, eu me esforçarei por terminar, para atender a V. Ex•
E busco as luzes de sua inteligência, nobre Senador
Marcondes Gadelha, quando V. Ex~ se refere aos meus
prováveis disposítivos sensoriais, referentes eVidentemente ao cérebro, e à sua provável capacidade de ~xtra
polação para a metafísiCa. Mas eu diria que se dispuses~
se, de fato, desse poder sensorial, eu me valeria das lições
de Pietro Ubaldi, que V. Ex• conhe~e muito bem, na sua
magnífica -Obra .. Ascese Mística", que ele estuda fenômeno sensorial, cm que ele revela o porquê do sucesso
das composições de Chopin, o grande musicista e poeta
polonês que fez nome_ em França, Segundo Ubaldi, Chopin, antes de divulgar suas composições musicaís, buscava a nota azul. que seria, segundo o espiritistã Pietro
Ubaldi, a nota que unia a alma de Chopin com a alma de
seu público, daí o sucesso das suas magistrais melodias.

Mas já que o tempo se esgota, nobre Senador Marcondes Gadelha, eu, antes de,justificar a invo_c_ação da_llotªazul, eu diria a V. Ex•_ que, em certas situações, torna-se
absolutamente indispensável se clamar pelas tempesta'des e_ pelos temporais; quando a terra torna-se infértil
pela aridez, pela desertificação, gerando a carência alimentar pela morte da cultura da terra, da agricultura, da
produção de alimentos em conseqUência, criando a fome, o desespero e a morte, nós somos obrigados a clamar
c até fabriC<J.r temporais e tempestades. t o que fazem os
cientistas, por exemplo, quando concebem meios técnicos de fazer chover no Nordeste de V. Ex• E: indispensável que se busque, às vezes, a tempestade, que se busque
o temporal; eles, em certas situações, são absolutamente
indispensáveis.
Mas, nobre Senador Marcondes Gadelha, dentre as
violências previstas na Constituição, uma se torna impune, porque o Presiden-te da Rep-ública não a comunica ao
Congresso nacional: é quando com o estado de emergência ele castra do_Congiesso a caPacidaãe_ de emendar a
Constituição, que historicamente _é inerente -ao poder
congressual e a função legislativa, é o poder de emenda à
Constituição, o exercício do poder constituinte derivado,
nobre Senador. f: isto que o ·estado de emergência castra
do Congresso Nacional. E, para essa castração à Constituição, as emergências não preceituam nenhum tratamento, nenhum medicamento. E vamos aceitar o que
vier, nobre Senador, porque serâ dito~ tudo o que vier virá dentro da Constituição. Pela primeira vez na história
desta República, Srs. Senadores, a violência, o arbítrio e
a prepotência; tornaram-se absolutamente constitucionais.
Mas, nobre Senador Marcondes Gadelha, numa homenagem a V. Ex•, a nota azul que comunicava Chopin
com seu público, corri o seu povo. Que as cores do Senado Federal comuniquem a consciência dos Senadores
com o povo brasileiro, que reclama eleição direta para a
Presidência da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - -Concedo a palavra ao nobre Senador Marcondes Gadelha.

O SR. MARCONDES GADELHA (PDS= PB. Pro·~
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Sen!ldores:
Encerrou-se ontem em João Pessoa, na Paraíba, o I
Encontro Nacional do Sistemia FundiáriO, promovido
pelo Ministério Extraordinário para As-suntos Fundiários e pelo Instituto Nacional de Colonizaçao e Reforma Agrária-. O acontecimento é_ em si mestno auspicioso, como um indicador a maís da seriedade, do zelo e
da detenninação com que os problemas do us_o·da terra
estão sendo encarados a partir da decisão do Presidente
Figueiredo de realizar, neste País, uma reforma agrária
pacífica, objetivo que se nos afigura cada vez mais viável
e prôXimo.
O Encontro tem o mérito inicial de dissipar idiossincrasias partidárias ou -ideológicas, situando os temas da
regularização fundiária, colonização e reforma agrária
como uma preocupação coletiva, uma necessidade irrecorrível da nacionalidade, e não emblemas de segmentos
ou grupos sociais. A Oposição e Governo participaram,
pois, em igualdade de voz e voto nQ conclave. Por sinal,
ufua das intervenções mais importantes foi precisamente
do conterrâneo do Senador Fábio Lucena, o Governador Gilberto Mestrinho do PMDB do Amazonas, um
dos Estados de abordagem mais difícil nessa matéria.
O segundo aspecto a ressaltar, é que o encontro da início efetivo à descentralização da ação fundiãria, na--medida em que transfere aos Estados, em larga escala, a responsabilidade decisória no assunto. Esta posição se justifica não apenas em função do processo de abertura política, que implica a adoção da descentralização como
norma genérica, mas por razões também muito específicas_
Segundo o Sr. Paulo Yokota, Presidente _do INCRA,
apenas um terço do território nacional, do ponto de vista
fundiário, é de jurisdição do Governo Federal. Assim
sendo, as Unidades Federadas são conclamadas a um envolvimento direto, o que aliás é muito mais racional,
considerando que a experiência in situ traz um conhecimento bem mais profundo das questões. Com essas premissas, Sr. Presidente, o Sr._Paulo Yokota afirrria que,
dentro de 5 anos, lodos os problemas fundiários do Nordeste estarào resolvidos.
A nossa esperança, vai mais além; é de que em todo o
País esses problemas estejam resolvidos no mais curto espaçO de tempo, porque todos os países desenvolvidos já
equacionaram os seus problemas de terra, desde o início
do século; e por que, afinal, nós nunca adquiriremos estabilidade, auto-suficiência e harmonia social, condu_zindo um fardo histórico que desequilibra e compromete
todo o planejamento econômico.
No ternário do Encontro, elementos novos foram tratados, como por ex_emplo a tecnologia de demarcação de
terras, o emprego da aerofotogametria na regularização
fundiária, e, por fim; a cooperaÇão internaCional em programas fundiários.
Pela relevância do acontecimento, Sr. Presidente, é
que nós fazemos este registro, neste momento, ao tempo
em que nos congratulamos com o INCRA e com o Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários.
Aguardaremos, entretanto, as conclusões deste Encontro
para uma análise mais adequada dos seus efeitos imediatos ou da sua inserção na p-olítica mais ampla de promoção humana e aperfeiçoamento do processo produtivo nos campos. Muito obrigado. (Muito_ bem!)

O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda)- Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PTB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
As Federações do Comércio do Nordeste, em documento apresentado à Confederação Naciorial da Indústria, sobre a seca e demais problemas daquela região,
lembram, inicialmente, a instituição de uma política fiscal destina.da a. criãr oportunidades de aproveitamento

_de mão-de-obra, garantindo-se, inclusive, a absorção de
produtos do Centro-sul, além do iníÇio de ~m processo
de industrialização regioriat.
Em seguida, advoga o documento a volta à política de
equilíbrio regional, restabelecendo-se, plenamente, os incentivos fiscais e fortalecendo-se a SUDENE, restituindo o. Banco do Nordeste o papel de banco de desenvolvimento region-al, iricentivadas a reforma agrária e a produção de álcool nas terras de baixa densidade demográfiainda iiicultas.
Além disso, advoga o apoio ao artesanato nordestino
e à pesca interior e continental, nova política de recursos
hídricos, mais verbas para a _educação- e crescente exploração dos recursos minerais, definindo-se, com urgência,
a _execução de um novo planejamento para o Nordeste.
Esse documento teve a maior repercussão regional, na
Câmara Muncipal de Maceió, sua transcrição nos Anais
foi pedida pelo Vereador João Vicente Freitas Neto, que
encaminhou cópi:::~ do mesmo a todos os líderes partidários-nesta Casa e na Câmara dos Deputados.
Esse memorial foi encaminhado pela Confederação
Nacional do Comércio ao Presidente da República, contendo a diagnose e o equaciona meto proposto pela classe
comercial nordestina, buscando estirpar a penúria na região.
Espeiãil10s que não -se trate de m-ais um documento
- sõbre-0 -Nordeste, titáS inspire as superiores- autoridades
da República no sentido de, qu<~ndo a_s_eca prolongada
deixa suas cruéis cicratizes na região, voltarmos a um clima de esperança, como aquele que se seguiu à çriação da
SUDENE.
A Proposição precisa ser analisada por uma Comissão
de Alto Nível, que encontrará, nas sugestões nelas contidas, um caminho para a renovação do incremento eco~
nômico sistemático da região, equacionados seu_s principais problemas, como o fomento à agropecuária, o incentivo à industrialização, uma nova reforma agrária,
que aproveite mithares de quilômetros de terras ociosas
pani a prodtiÇào de açúcar e álcool, que incentive o artesanato regional, a pesca-inferiOr e_c_oniinenlal, com o melhor- aprOveitamento dos recursos hídricos, instaurada,
também, uma política de educação e_ saúde que diminua
os índices _de mortalidade e analfabetismo na região.
Ao tomar conhecimento desse importante documento,
entregue a todos os líderes partidários, fazemOs votos
para que o Governo tome urgentes providências visindo
ao atendimento às reivindicações nele contidas.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, e Srs. Senadores (Muito bem!)

ca,

O SR.-PRESIDEN-TE (Marcelo Miranda)- Corlcedo PU!av~ ao n_obre Senador Jorge Kalume.

a

O SR. JORGE KALUME (PDS - AC. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quando ainda se encontrava no fulgor da experiência
haurida ao longo de sua vida, Alberto Zaire, não resistindo à doençã que o atiftgiu, faleceu na capital acreana,
dia lU de março, sob consternação geral.
Quem era Alberto Zaire e quem poderia ignorá-lo em
todo o Estado do Acre, onde se realizou nos embates da
dura luta, especialmente política?
Nascido em Xapuri, filho do líbanês Fariz Zaire e Sra. VeHa Gut•~dagnini Zaire, de nacionalidade italiana; dos
seus saudosos pais herdou a tenacidade somada à inatacável honradez, inclusive a lealdade aos princípios que
nortearam sua fecunda trajetória, resultante da educação
doméstica recebida.
Formado em Direito pela Faculdade do Parã, logo-se
dedicou com afã à faina profissional, brilhando pela cultura jurídica e pela oratória, como se fora um Cícero glebârio.
Tempos depois, deixando o foro xapuriense pela Capital, onde o terreno lhe era mais amplo e propício para
desenvolver a sua atividade profissional, logo se impôs
como estrela refulgente.
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Com a instalação do_ Egréria· Tribunal de Justiça,
torna~se seu SecretáriO- e com o funcionameritõ aa Faculdade de Direito, assume a cátedra de Direito Comercial,
cujas aulas, pela sua didática e objetividade, pfendia a
--atenção de seus futuros colegas.
Abraça a política e se elege Deputado Estadual e sua
presença na Assembléia Legislativa, face ao seu desempenho, era motivo de comentárioS os mais lisonjeir?SDeixou filhos e viúva a professora Iracyra Perez Magalhães.
Publicou alguns trabalhos inspirados no verdor de sua
carreira, entre os quais um ansaio sobre Mitologia Grega

e outro do interesse do Estado do Acre.
Deplorando o seu desaparecimento, levo minhas condolências ao povo acreano, ao qual serviu com afinco e
superior patriotismo, bem como à sua estimada familia.
(Muito beml)
O SR~ PRESIDENTE(Marce!o Miranda) - Não há
mais oradores inscritos+ Nada mais havend-o a tratar,
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão
extraordinária da próxima segunda~feira a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n'
127, de 1982, de autoria da ComfsSão Parlamentar de Inquérito, que aprova as -conclusões e recomendações do
relatório da Comissão Püla"inentar de Inquérito instituída pela Resolução n' 69, de 1978, lendo
PARECERES, sob nos 1.090 a 1.092, de 1983, das Co'missões:
-de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento: pela
constitucionalidade e-juridii::idade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 2"'
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo da Comisssão de Minas e Energia; e -de Minas e Energia, favorável, nos termos do substitutivo que oferece.
··

vos e causas da fragilidade do modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia)

Votação, em primeiro tUrno, do-Projeto de Lei do Se-nado n9 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, qUe dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n's 817 e 818, de 1983, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade: !!
-de Economia, favorável.

6
Votação, em primeiro turno( apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos ternlos do art. 296 do Regimento Interno), 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
de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n9 634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José lgnâcio Ferreira.
7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n' ~1, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sObreª .redução do preço do álcool para venda aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
iõdividual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n' 710, de 1983, da Comissão
-- -=-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Marcelo Miranda) - Está encerrada a sessão.

2
Votação, em turno único, do Requerimento n' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts 75, a, 76 e 77do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão especial, composta de 7 (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 subsidias concedidos ao setor petrolífero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenãrio, dã. Cotilissão de ConstituíçàO Justiça, favorável.

e

3
Votação, em turno único, do Requerimento n'-6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convo-cação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministériõ da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise econômica e
financeira da Previdência e ASSistência Social.

4
Votação, em turno único, do Requerimento n9 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos 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
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados.da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
lfCOrientação de sua política~ examinando ainda os motí-

(Le~·anta~se

a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

DISÇURSO PRONUNCIADO PELO SR. MILTON CABRAL, NA SESSÃO DE 4-4-84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. MILTON CABRAL (PDS- PB. Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
_A votação desse projeto de resolução ViEm se arrastando há meses nõ Plenário do Senado Federal. E esse atraso deve-se, exclusivamente, às medidas adoiadas -pela
Oposição que insistentemente oferece obstrução à aprovaÇão dessa matéria, o que é um paradoxo, pois quem
solicitou a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito foi a Oposição. Esse inquêritO foi feito, hOuve exame
profundo da matéria, foi aprovado o seu relatóriO final
pelã comissão, o nobre Senador Itamar Franco apresen~
tou emenda por ocasião da discussão da matéria neste
plenário. A emenda do nobre Senador Itamar Franco foi
exaustivanl:ente examinada peJas Comissões de Constituição e Justiça e de Minas e Energia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a rigor não dá para entender o posicíonaffiento da Oposição. Como já o disse,
um posicionamento paradoxal, porquanto as proposições do nobre Senador Itamar Franco foram, praticamente, aceftas e acatadas pelo Relator da Comissão de
Minas e Energia naquilo que é essencial. Inclusive, S. Ex•
pede que seja ouVida a Procurado_ria Geral da República
a respeito de alguns contratos, e a comissão acatou essa
sugestão. Além do mais, no próprio item 24, das Recomendações da CPI, há a soli~itação de exame por parte
do Tribunal de Contas da União, exame sobre várias
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canJas das empresas que executaram parte do programa
nuclear, notadamente FURNAS- Centrais Elétricas.
Esse pedido de informação de apuração por parte do
Tribunal de Contas está sendo retardado exatamente por
causa dessa obstrução da Oposição.
Vejam, Srs. Senadores, que a conclusão da CPI está
prOnta há mais de um ano, e a Oposição vem obstruindo
sistematicamente a aprovação dessas decisões, porque
simplesmente ·o nobre Senador Itamar Franco entendeu
de transformar este Projeto de Resolução num instrumento para a aprovação de uma outra medida que S. Ex•
está pretendendo, um outro pedido de infOrmações.
É lamentável que o nobre Senador Itamar Franco não
esteja presente neste momento. Ontem, perdi a oportunidade de fazer este encaminhamento exatamente aproveitando a presença de S. Ex•, porque S. Ex• deseja a transposição de uma máteria, e utHíza esse expediente para
evitar a aprovação de uma outra importantíssima como
esta que são as conclusões da CPI do Acordo Nuclear.
Quero formular um apelo à OpoSição para que examine com seriedade esse posicionamento, porque, na realidade, estamo_s há quase 4 anos d_iscutindo esse assunto, e
não há ma-is razões para que atravessemos o primeiro semestre de 1984 sem que essa matéria não saia da Ordem
do Dia. Este é o apelo que: faço às Oposições. Muito
obrigado,

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HUMBERTO LUCENA NA SESSÃO DE 5-4-84 E
QUE; ENTREGUE À REVIS1o DO ÓRA!JOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para
enCaminhar a votação.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Após as palavras do nobre Senador Alexandre Costa,
como não poderia deixar de ser, venho a esta tribuna
para esclarecer razões pelas quais fui levado a concordar
com o pedido de urgência urgentíssima para abreviar a
tramitação no -SenadO, do Projeto de Lei da Câm"ara n'
20, de 84.
Trata-se de umã. iniciativa do Senhor Presidente da
República, que data de 1982. Já está, portanto, em curso
no Congresso hã 2 arios, e venho recebendo de todo o
Brasil, como Líder do PMDB, vários memoriais dos que
integram a categoria func-ional de bibliotecário, no sentido de sua aprovação o mais rápido possível. Como verifi(j_Uei, que -se tratava de uma matéria mansa e pacífica,
que passou na Câmara dos Deputados por unanimidade
em todas as Comissões e no plenário, sem que ninguém
se voltasse contra a mesma, achei que não seria demais
vir a.o encontro dessa aspiração dos bibliotecários do serviço público, sobretudo quando o que pretende a proposiçã-o é'f-eestrúturar a carreira, e o fazendo vai abrir; evidentemente, com a criação de mais um nível, claros na
classe inicial que Permitirão o ingressO, no serviço público, de centenas, senão até milhares de brasileiros que estão aí formados em Biblioteconomia, e que não encontram mercado de trabalho no Brasil.
Nesta hora em que nós encontramos numa recessão
sem igual, acho importante abrirmos novas oportunidades de empregos no serviço público, sobretudo, quando
esses empregos serão preenchidos através de concurso
público, ao qual poderão concorrer to_dos os brasileiros,
desde_ que correspodam às exigências do seu edital.
Eram estas as palavras que tinha a pronunciar, salientando que, sempre que hã matéria que não é polémica,
não é difícil haver um acordo de Lideranças para que ela
abreviada na sua tramitação.
Quero nCSte instante, dizer que se dependesse de mim,
também, algumas proposições que estão incluídas na Ordem do Dia das sessões ordinárias do Senado, e que vêm
sendo proteladas porque não estamos conseguindo
apoio da Bancada do PDS para aprová-las, também, teriaiil andainento urgente. Chamo a atenção, neste instante, já que sobre isso falou o nobre Senador Alexandre
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Costa, para a intransigência da Bancada do PDS nesta
Casa, por exemplo, em relação ao requerimento do
nobre Senador ltamar Franco, que se cncoil.tra ·na Ordem do Di<~, sobre o_qualjá falamos várias vezes e· quepede a constituição de uma Comissão eSpeCiar-pãra apurar denúncias de irregularidades no ConSelho Nacional
de Petróleo.
Eta o que linha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
HENRIQUE SANTILLO NA SESSÃO DE 5-4-84
E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. HENRIQUE SANT!LLO (PMDB - GO.
Pura uma comunicação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Políticos responsáveis e de bom-senso, esfarrioS cc-aos .
apreensivos. Quem esteve neste Congress.o, na manhã do

dia 3 próximo passado, teve a tristeza de presenciar uni
fato altamente lamentável: suas adjacências foram toma~
das pela Polícia- do Exército, verdadeiras trin_cheiras ca~
vadas_ no gramad~. defronte ao Congresso NacionaL
Membro da Comissão Dirctora do Senado e, portan~
to, do Congress.o Nacional, relutei muito em trazer aõ
conhecimento deste Plenário. Mas, em o;rista da nota
publicada, hoje, na Imprensa, e _emitida pelo Comando
Militar do Planalto, não pude fugir ao meu dever, Estou
certo de que em nom~ dª-S Oposições trago aqui, nesta
tribuna, o noss_Q_mais_ veemente protesto. Tudo Í:iSO teve
in(cio, Sr. Presidente, com um offcio, datado do dia 20 de
março do corrente ano, dirigido pelo Coronel Paulo Soa~
res dos Santos, Chefe do Estada MaiQLda U•_.Regiào
Militar, ao Diretor Geral do Senado Federal, Dr. Aiman
Nogueira_ da Gama, vazado nos s_eguintcs termos:
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO
CMDO do Comando Militar do Planalto e
11 • Região Militar
Brasília, DF, 20 Mar 84
Of. nQ 016/Gabinete
Do Chefe do EM do -CMP/I [o RM
Ao Sr. Aimail Nogueinl_da _Gama
Diretor-Geral do CN
Assunto: Informação (presta)
Rcf.: Of. n•U293/84-GDG, de IS de Março de 84
Incumbiu-me o ExmQ Sr. Gen Cmt CMP/11•
RM de inJormar a V. S• CJ.Ue tro-pa âe Ou-araa solicitada estará pi'csente à solenidade em hoinênagemà SUa Excelência o Senhor- MigUel de Lã- Madrid
Hurtado, Presidente dos Estados Unidos Mexica-

a

Ainda por recomendação do Sr. Gen. Cm_t,_sa~
liento que, por ocasião da solenidade de abertura
dos trabalhos legislativos, no dia_l9 de março do
corrente ano, um grupo de pessoas realizou, livre..
mente, manifestações políticas desrespeitosas aos
símbolos nacionaís e à própria cerimônia mi!itar.
Solicito providências·de V. St para que fatos· semelhantes não se repitam, além do que esclareço

que também será postado, nas imediações, um Pelo-tão -êfa Polídi i::io Exército em condições _de-i:irovei a
segurança imediata da tropa empenhada,
Na oportunidade, reitero a V. S' protestos de es~
tima e consideração. - Paulo Soares dos Santos,
Coronel-Chefe do· EM do CMP/li• RM.
Os term-os deste oficlo o Presidente do Senado nos
trouxe, na quarta-feia, da semana passada, na reunião da
Comissiio Diretora. Na ocasíão -tive opoitunidade de
p~otestar com veemência, e_até mesmo de propor que o
oficio fosse devolvi,do à origem, no que não fui atendido
pela maioria da ComisS?ODiretoi'a, Ontem, nUma-nova
reunião da Comissão D{retora, por proposta nOssa e· por
unanimidade de votos, aprovou-se a necessidade do Pre..
sidente deste Senado e do Congresso Nacional_ dirigir-se
ao Presidente da República, via Chefe do GabLn_e_te Civil,
se fosse.o caso, para levar pessoalmente o nosso protesto
por causa dos insolentes termos deste oficio, e pelo o
ocorrido por ocasião da visita do Presidente do México,
e igualmente por ocasião da visita do Rei da Suécia ao
Congresso NacionaL Inf~lizmente, Sr. Presidente, não
poderia deix<Jr passar em brancas nuvens estes fatos e entendi ser necessário vir até -aqui para traze.. los ao conhecimento do Plenário desta Casa,
Preocupa-nos, Sr. Presidente, o fato de realmente existir forças milioritártas tentando provocar este Congresso
Nacional, u nós políticos respOnsáveis, de todos eis partidos, de muito bom senso e que queremos a democracia
verdadeiramente, Não nos interessa aceitur essas provOcações, mn,~ nos interess<l em nome da Nação, porque é o_
nossõ-dever 1 defender a soberania do Congresso Nacional. E isso é inarredável. Disso, não podemos jamais arredar o pé.
Como --1 ço-Sccrctári"o do Senado Fedem!, éomo Sena~
dor, como Parlamentar, e eleito por V. Exfs para ocupar
um dos cargos da Comissão Diretora- que dirigi ao Senado e ao Congresso Nacional- jaffiais poderia furtarme o dever de vir aqui "trazer-lhes es_se fato. Realmente
existem forças que estão tentando provocar o Congresso"
Nacional. Estão tentando provocar a Comissão Diretora
do Senado Federal. Essas provocações são inadmissíveis .
e seriio inaceitadas. Elas não serão aceitas por nenhum
de nós, _mas isso não sigriificará nunca que arredaremos
o pé na defesa da soberania, da independência e da autonomlã do Congresso Nacional. Estõu certo de que a
Nação repudia um ato como esse e todas as provocações.
Estou Certo de que a unanimidade desta Casa estará tripudiando, também, a insolência destes termos e da mesma forma que a unanimidade da Comissão Dir_etora do
Senado Federal o fez. Não traria- este fato, como não o
trouxe, se não fora a nota-ãsSiflada pelo General Newton
Cruz, que a meu ver t<Jmbém está vazada em termos insolentes e não correspondentes à verdade; a meu ver,
Lambém, extrapolando a sua missãõ, a sua incumbêricia,
ao seu dever, extrapolando demais ao que lhe é devido; a
meu ver interferindo de forma insólita, inace(tável, em
qUestõeS que são da exclusiva c<:nnp'etênciã. do Senado
Federal, do Congresso Nacional.
Está inclusive estabelecendo aqui nesta nota limites
físicos do Congresso Nacional. Não cabe a nenhum General, a nenhum Comandante estabelecer os limite f'ISi-

cos do Congresso Nacional, mas a nós, Senadores e Deput~lJ~;s Federais, eleitos liVremente pelo povo. Isso sTrri,c~bc aos Plenários do Senado Federal e da Câmarados
Deputudos e.stabc\ecer quais são os limites físicos do
Congresso Nacional na Capital da República.
Fka, portanto, este protesto. É clar_o que nós o fazemos de forma muito enfática. Mas, fique certo V. Ex•,
Sr. Presidente, estejam certos os nossos pares, no íntimo,
com a sobriedade e a tranqüilidade que advém da certeza
de que: a NuçZio, com nossa participação, estã construindo um ..::aminho de paz, ao contrário do que muitos querem, está construindo um caminho de paz, está consM
truindo um o_ participaç5o ordeira, pacífica. Não aceitamos, nem o Congresso Nacional e a Nação aceitarão nenhum~~ de.<mas provocações. (Muito bem!)

O__Sr. Humberto Lucena- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HENRIQUE SANTILLO- Ouço V. Ex•
O Sr. Humberto Lucena - V. Exf não fala apenas
como_ 1~'-Secrctúrio, mas em nome da bancada do
PMDB ..
O SR. PRESIDENTE (Lom<mto Júnior.) (Fazendo
soar a campainha.)- Nobre Líder, o Regimento impede
apart~s no mom~nto de breves comunicações.
ATA DA 18• SESSÃO,
REALIZADA EM 26-3-84
(Publicada no DCN (Seção II) de 27M3-84
Retificação
Na pubibiçiio dõ-Púr"eér n9 34/84, da Comissão de Suúdc, reft:r~nte ao Projeto de Lei da Câmara nQ 26(78 (n~'
317-C. Je 1975, na Casa de origem), que "regula- o
exercício da profissão de Técnico em Rudiologia, ~ dú
outras providências".
Na página n<:> 0299, 1~ coluna,
-Onde se IC:

PARECER N• 34, DE 1984

--

PARECER N• 34, DE 1984
Da Comissão de Saúde

ATA DA 19• SESSÃO,
REALIZADA EM 27-3-84
(Pub!icad~_ ~o DCN (Sessão II) de 28~3-84
- Retificação
Na publicação do Projeto de Lei da CilfiúirU õ'ii-28784
(n9 56/59. na Casa de origem), que dispõe sobre aposentadoria especiul para os motoristas profiss-ionuis, na página n~' 0324, I' cOlUna, apôs a legislação citada que
acompanha o projeto,
Acrescente--se por omissão o seguinte:
(~s Cofirissões de Com"tituição e Justiça, de Legislação Social e de Finanças.)
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1- ATA DA32• SESSÃO, EM 9 DE ABRIL DE
1984
l.J-ABERTUR8
1.2-EXPEDIENTE

vivo, pelas redes de televisão, da sessão do Congresso
Nacional que apreciará a "Emenda Dante de Olívei~
ra".
SENADOR. FABiO LUCENA- Proposta de convocação do Conselho Constitucional para decidir
sobre a decretação do estado de_ emergência.

1.2.1 -Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.2 - Comunicação da Presidência
-

Arquivamento dos Projetas de Lei da Câmara

n's 102/78: 98 e 216(83 (n's 2.357/76: 3.485/80: e
6.034/82, na Casa de origeni),-por terem recebido pa~

receres contrários, quanto -ão mérito, das comíssõ-:es a-·

SENADOR ALO YSIO CHAVES- CôloCaÇõ"e.s
sobre o discurso do orador que o antedeceu na tribu~

na.
SENADOR FÁBIO LUCENA:___ Esclarecimentos
relatiVos à SugestãO anteriormente feitá··por "S. Ex•

que foram distribuídos.

1.2.3 - Requerimento
- N\> 41/84, de autoria do Sr. Serlador AleXandre
Costa, solicitandO informações ao Centrá Gráfico do
Senado Federal, sobre atas de sua administração.
Deferido.

1.2.4 - Comunicação da Liderança do PDS
-

De substituições de membros em comissão mis-

ta.

1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR ALM!R- PINTO- Iiivés-timentõS no
setor de saneamento bãsíco. EleVaç-ão da primf rate
oorte~americana e os propósitos da política
econômico-finãtl-ceíra -Brasileira.
-,SENADOR HUMBERTO LUCENX comoUder
- Notifidãrio Tri.SC"itO n-a Fofha de S. PiuiO a respeito
de gestões do Governo para impedir a transmiSSão ao

1.3_- ORDEM DO DIA
......o...Prcije'to de Resolução n9 127/SZ,queaprova as
corlclusàes e recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Reso~
lução n9 69, de 1978. Votação adiada por falta de quorum, após usar da palavra o Sr. Itamar franco.
- Requerimento n'? 857 f83, soiJcitando, n-Õs ier~
mos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de_90 (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias pubiicãdas na Imprensa
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votação adiada
por falta de quorum..
- Requerimento nt? 6/84, solicitando, nos termos
do in_ciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarb::~s Gonça\v~s Pas~
sarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, a fim de que, perante o Plenário, preste infor~
mações sobre a crise econômica e financeira da Previ-

dência e Assistência Social. Votação adiada por falta
de quorum.
-Requerimento n 9 896f83, solicitando, nos ter- inos dos arts~ ?5, c, 76 ~ 77. do Regimento Interno, a
crfãÇão de uma Comissão Especial Mista, composta
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
?-ona Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causas da fragilidade do modelo d(t Zona
Franca de Manaus. Votaçã.o adiada por falta de quo--

rum.
_:_Projeto de Lei do Senado O'? 16, de 1982, de au·
teria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre l:l
proibição de importar alho. Votação adiada por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n\' 280/80, determi·
nando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunais Com jurisdição em todo território nacionaL
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Leida Senado 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
transporte individúal de -passageiros, mediante subsí~
dia, nas cq_ndições que especifica, Votação adiada por
falta de quorum.

1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR ITAMAR FRANCO- Análise de entrevista concedida pelo Ministro Nestor Jost.
SENADOR JUTA!fl' MAGALHiiES -Isenção
de ânimO que- de-VeiTdef os responSâveis pelos debaM
tes que se travam em nosso País, visando o estabeleci~
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menta de uma polítiCa de inforril.ática- coridizenté
com as nossas necessidades.

3 - RETIFICAÇOES
-

SENADOR RAIMUNDO PARENTE -

Reite-

rando apelo ao Ministro do Interior no sentido da inclusão dos Vales do Madeira e do Purus nos benefícios do Polamazônia.

SENADOR MARCELO MIRANDA- Atual crise brasileira. Restabelecimento imediato de eleições
diretas para Presidente da República.

r- SUMÁRIO DA ATA DA 22• SESSÃO, -

Referente à Ata da 20• Sessão, realizada em

Retlficaçio

-Referente a matéri-a publicada no DCN ~ Seção
II - de 30-3-84.
4-ATAS DE COMISSOES
5-MESA DIRETORA

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
l-DISCURSO PRONUNCIADO EM SEsSÃO ANTERIOR
.
-Do Sr. Virgílio Tâvora, proferido na sessão de
6-4-84.

REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1984·

28-3-84

Na publicação do Sumário, feita no DCN
(Seção II), de 30-3-84, página n• 0394, I • co-.
!una, no item 1.3 ~ ORDEM DO DIA,
Onde se lê:

-Requerimento n"' 851/83, de autoria do
Sr. Senador Itamar Franco ...

6-LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTI-·
DOS_

Leia~se:

-Requerimento n~ 857/83, de autoria do
Sr. Senador Itamar Franco ...

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANJ>NTES

Ata da 32' Sessão, em 9 de abril de 1984
~~

Sessão Legislativa Ordinária, da

47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRE.SENTES OS SR.S. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Aloysio Chaves- Gabriel~er~
mes- Hélio Gueiros- Alexandre Costa- José Sarney
-Alberto Silva- Helvídio Nunes- João Lobo- Al~
mir Pinto -José Lins- Virgílio Távora- Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Luíz Cavàlcante ~
Louríval Baptista - Passos Pôrto - Lomanto JúniorMoacyr Dalla - Nelson Carn_eirO_- _Itamar Franco ~
Alfredo Campos- Henrique Santillo- José Fr-aE;elliMarcelo Miranda- Lenoir Vargas- Octâvio Cardo_so.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente.

~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 80, DE 1984
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de L"ei da. Câmara. no 231, de 1983 (no 614-.C, de
1975, na Casa de origem), que "erige em monumento
riacioiial o túmulo de Getúlio Dornelles Vargas, na
Cidade de Silo Borja".
i_têliitor: Senador Octávio Cardoso.
A proposiÇão sob análise vísa a erigir em monumento
naciOitai, na Cidade-de São Borjil., o lüriilllo de-Getúlio
Dornelles Vargas.
Em sua justificação, o ilustre Deputado Magnus Guimarães, autor do projeto diz que:

"Os restos mortais do inesquecível político são
objeto de constantes_ romarias, no cemité-rio de São

Borja, onde repousam. Milhares e milhares de adiniradOres ali vão prestar, comovidos, sinceras homenagens àquele que foi o protetor dos pobres e desamparados, o amigo dos trabalhadores e o grande
propulsor das conquistas sociais, em nosso País.
Poder-se-ia objetar que o tombamento de monumento histórico seria da competência do Poder Executivo; que o realizaria mediante decreto. Tal, na
realidade, é o que mais freqUente-meilte acontece.
Mas assim se faz, porque, na grande maioria dos casos, é necessário realizar~se uma desapropriação.
Na hipótese presente, nenhum ônus financeiro
advirá com o tombamento. A própria família do
saudoso Presidente está de acordo com que o tombamento seja efetuado, toda ela imbuída do desejo
de que se preserve o túmulo, como monumento histórico.
Existem precedentes legislativos para o que ora
propomos à elevada consideração de nossos pares.
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A Lei'n' 1.618-A, de 6 de junho de 1952, ..considera monumentos históricos nacionais os edifícios e
Iogradouros remanescentes das duas antigas vilas
coloniais que, respectivamente, foram origem das
atuais cidades de São Vicente, no Estado de São

Paulo e Porto Calvo, no Estado de Alagoas".
A Lei n9 2.035, de 19 de outubro de 1953, "erige
em monumento nacional o conjunto arquitetônico e
urbanístico --de Igarassu, no Estado de Pernambu-

co".
A Lei

n9

4.603, de 20 de março de 1965, "concede

a denominação de cidade monumento da história
pátria à cidade de São Vicente, no Estado de São
Paulo".
t preceito conslitucional ã. p-reservação de IoCaíS
históricos, conforme o texto do parágrafo único do
art. 180:
"Ficam sob a proteção especial do Poder Público
os documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens natu~
rais notáveis, bem como as jazidas arqueológicas."
Inegáveis são as qualidades do ex-Presidente que, durante muitos anos~ dirigiu os destinOs do BraSil, sendo
um defensor intransigente da justiça social e da causa nacionalista.
Meritórios são os propósitos da iniCiiiHYa, que tem
por objetivo h_omenagear a figura de Getúlio Vargas, que
para milhões de brasileiros, constituí:.se figura singular~
devido às medidas que adotou como Chefe da Nação,
principalmente na área das conquistas trabalhistas e da
justiça social.
Assim, nos parece ser plenamente justa a iniciativa do
Deputado Magnus Guimiirães, em erigir em monunlenfõ
histórico o_ i_úmi.ilo do extinto Presidente.
Por essas razões, opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das COmissões, 5' de abril di 1984:-- JoãO Cal~
mon, Presidente- Octávio Cardoso, Relator- Fernando Henrique Cardoso - Álvaro Dias - Passos Pôrto.
PARECERES N's 81 E 8Z, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 54, de 1983,
que "inclui no curriculo dos cursos de 29 grau dos es~
tabelecimentos de ensino do País o estudo de datilo-

grafia".
PARECER N• 81, DE 1984
Da Comissão de ConstituiÇão e Justiça
Relator: Senador José Fragelli.
Com fundamento no fato de que, para o exercício de
quase todas as profissões, a prática de datilografia
apresenta-se como elemento de grande importância, servindo, ainda, como instrumento bãsico para o exercício
de cargos e empregos públicos ou das atividades privadas, o ilustre Senador Jorge Kalume apresenta este proM
jeto, determinando seja incluído, no currículo dos cursos
de 29 grau, o estudo da datilografia.
Deferida a apreciação do mérito à douta Comissão de
Educação e Cultura, e como inexistem óbices quanto ao
aspecto jurídico-constituCián8.1,_ nosso parecer é pela sua
aprovação.
Sala da Comissão, 24..de agosto de 1983.- Murilo Ba~
daró, Presidente -Jo~ Fragelll, Relator- Aderbal Jurema -José lgnácio - Hélio Guelras - Alfredo Campos - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira.
PARECER N• 82, DE 1984
Da Comissão de Educaçilo e Cultura
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
O projeto em exame, de liutoria~do ilustre Senador
Jorge Kalume, tem por objetivo a inclusão do ensino de
datHografia no currículo dos cursos de 29 grau dos esta~
belecimentos de ensino.

Em sua justificativa o autor do projeto apont~ o fato
inegável de que "no exercício de quase todas as profissões, a prática -de datilografia apresenta~se com~ elemento de grande importância, servindo, ainda, como instrumento básico para o exercício de· cargos e empregos
_ públicos ou das atividades privadas".
Embora reconhecendo essa lacuna cabem pel_9 m~n()S,
duas ressalvas sObre a oportunidade da medida proposta,

Primeiramente, tamanhas têm sido as dificuldades dil
implantação do ensino profissionalizante no 29 grau, a
paHir da Cern9 5.692/71, que parece poucO Prudente inM
traduzir novas mudanças tópicas neSsa leg"iSlação sem
uma revisão global do currículo do 29 grau, com ampla
audiência dos -professores e demais protrSsio"naiS dã -edUcação.
Além disso, é notório queuma das causas do insucesso
da Lei n9 5.692/71 foi falta de recursos materia_is e humanos da maioria das escolas de 29 grau para a implantação
_ efetiva do ensino profissionalizante. Hã escolas_oficiais
que mal conseguem manter em funcionamento uma má~
quiria de escrever _na secretaria, sem falar da imitilizaÇão
de equipamentOs pedagógicos básicos, como labOratórios de química e física, por falta de manutenção.
Em vista dessa situação de fato, qualquer acréscimo
legal nos encargos pedagógicos das escolas de 29 grau seria o mais das vezes inócuo, quando não prejudicial, sem
a correspondente previsão de recursos, problema que escapa, entretanto, ao âmbito desta proposição.
Não obstante se considere importante o domínio da
técnica de datilografia, Como instólinento indispensável
- ao· exercício de ~á~ias profissões, julga-se inapropriaQo o
tratamento do assunto, por não se tratar de matéria integrante do núcleo comum, e não seria factível sua inclusão de forffia generalizada no currículo de todos os estabeleciment~?-ª de ensino _d._e 29 grau do País; poderia sê-lo,
a título de ãprofundamento, a critério das escolas interessadas.
Isto posto: somos contrários ao acolhimento do projeto, por julgá-lo inoportuno.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984.- João Calmon~_fresidente 1 Fernando He_nrique Cardoso, Relator
-Álvaro Dias- Passos Pôrto- Octávio Cardoso.
PARECERES N•s 8J E 84, DE 1984
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n" 69, de 1981
(Projeto de Lei nt 816-B, de 1979, na Câmara dos
D~putados),_ que "dá nova redação ao artigo llO da
___J,.._el _n_9 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código
Nacional_ d~ Trânsito, determinando o pagamento,
pelo Jnfrator, de multa de trânsito de sua responsabili~
-~ d_a_de".
PARECER N• 83, DE 1984
Da (:omissão de _Transport_es, Comunicações e Obras
- - _Públicas
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Ao justificar esta proposta, o autor observa que o
"arL I !0, na redação vige-nfe, temMse constituído em ra.
tor de injustiça- pãia inúmeros adquirentes de VeíCulos
usados, e. sobretudo, em estímulo, à prática de infração
generalizada por parte _de quantos se dispõem em vendêlos antes da renovação da respectiva licença.
Mencionado artigo tem difiCul(adó, ainda, a comercialização de veículos usados,_contribuindo para o acúm!,llo de atividade judiciária, seja pelos litígios instauraM
dos entr~ antigos e novos proprietários de veículos, seja,
entim, entre estes e os órgãos públicos responsáveis pela
renovação das licenças"~
Ainda .., "têm entendido e decidido as autoridades
aplicadoras dessa norma equivocadamente, data vêniaque é o veículo e não o seu proprietário que responde
pelo débito alusivo às multas.
Nosso objetivo, com a presente iniciativa, é estabelecer critério ináiticável e justo, de modo a imputar, a
c:ada um. tão-só as obrigações concernentes à sua responsabilidade, fazendo pagar a multa de trânsito quem a
infração correspondente cometer".
Os argumentos apresentados pelo propositor da mudança do art. I lO correspondem a realidade.
Pela legislação atual, inúmeras pessoas adquirentes de
veículos são lesadas e surpreendidas com multas resultantes de infrações de trânsito que nunca cometeram.
Isto porque ê o veiculo e não o proprietário que responde :Pelas Inultas a pagar. É uma norma injusta que prejudica milhares de adquirentes de veículos usados.
Assim sendo, nosso voto é pela aprovação do Projeto
de Lei n9 69/1981, na forma que se encontra.
Sala da Comissão, 30 de junho de 1983. - Benedito
Ferreira, Presidente- Affonso Camargo, Relator- Lo-manto Júnior- Luiz Cavalcante - Carlos Lyra- Hélio
Gueiros - Alberto SJiva.

PARECER N• 84, DE 1984.
Da Comissão de Finanças
Relator: Senador Roberto Campos
~ submetído ao exame desta Comis!'ão de Finanças o
Projeto de Lei supracitado, de autoria do ilustre Deputado Salvador Julianellí.
É sugerido no mesmo a modificação na redação do
art. 110 da Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito).

. "Art. 110. Não será renovada a licença de veículo em débito de_ multas."
Nova redação:
"Art. 110. Não será renovada a licença de veículo cujo proprietário, à época da renovação, esteja
em débito de multa por infração de trânsito de sua
responsabilidade."

Relator: Senador Affonso C amargo
Visa o presente Projeto de Lei, de autoria do ilustre
Deputado Salvador Julianelli, modificar a redação do
art._l10 da Lei o9 5.108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito).
O citado artigo da Lei acima reza:
...Art. 110. Não será renovada a licença deveiculo em déb[to de multas."
A nova proposição é:
.. Art. 110. Não será renovada a licença deJ!eículo cujo proprietário, à êpoca da 'renovação, esteja
em _débito de multa por infração de trânsito de sua
reSPõf:tSabl!idáde."--

Justifica-se a pi-oposta do ilustre Deputado a decabida
injusfiça para com os adquirentes de veículos usados
que, ao procederem a transferência nominal do mesmo,
ou, ao renová-la, são surpreendidos com multas à pagar
por ínfraÇões cometidas pelos ex-proprietários.
Na realidade .... "tem~se entendido e j:lecidido as autoridades aplicadoras desta norma equivocadamente, data
venia- que é o veículo e não o seu proprietário queresponde pelo débito alUsivo às multas.
O propósito a ser atingido no presente é o de se res~
ponsabilizar a quem de direito, ou seja, estabelecer um
critério iril"parcial, positivo ou negativo, quanto ao proM
cedimento do condutor do veiculo e não do veículo em
si, q__u_e,,de a~ordq_com <l. J'!IOdificação do art. 110 da legiSlação decorrente deste, fará com que os valores das muiM
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tas de trânsito sejam pagas por quem realmente as tiver
cometido."

A medida proposta virâ beneficiar as pessoaS físicas
adquirentes de veículos usados, que, de boa fé, creram na
honestidade do ser humano.
_ _
Assim, pelo exposto, somos pela aprovação do ~roj_eÍ_o
em exame,

Sala da ComiSsãO, S"de abril de 1984 -Itamar Fran·
co, Presidente - Roberto Campos, Relator - Jutahy
Magalhies - Amaral Peixoto - João Lúcio - Passos
Pôrto, vencido-- Pedro Simon- Virgílio tivora -Jorge KaJume - Severo Gomes -José Lin , vencidQ_ J osé Fragelli.
PARECERES N•s- 85, 86 E 87, DE 1984
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n9 20, de
1983 (n9 4-B, de 1983- CD), 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".

PARECER N• 85, DE 1984
Da Comissão de Relações Exteriores
Relator: Senador Saldanha Derzi.
Chega a esta Casa do Congresso Nacional o texto do
Acordo que cria uma Comissl\o_Mista _e_ntre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo daRepública Gabonesa, assinado em Brasília, a 30 de junho
de \982, para os fins previstos no artigo 44, item I, da
ConstituiçãO~

Esclarece o Ministro de Estado das Relações Exteriores, na Exposição de Motivos _que acompanha 0 texto,
que a Comissão Mista .Pra_ cçi_ada se "reunirá a cada dois
anos alternadamente em Brasília e Librevil!e" tendo por
atribuição "definir a oricntaçã_o_ a ser dada à cooperação
bilateral, especialmente nos campos económico, financeiro, científico, tecrlõlógico, téCnico e cultural".
Declaram as parte.-; contratantes, na parte introdutória
do ato internac_ional, ser objetivo comum dos governos o
fortalecimento dos laços de amizade bem como o estreitamento dos vínculos econôm_icos e culturais.
1:: previsto que a delegação de cada país serâ chefiada
por autoridade de ní_v~l rninis_terial, integrando-a pessoas
designadas_ pelos respectivos governos.
A agenda de cada sessão de ConlisSão MiSta serâ acordada pof via diplomática, -Com antecedência mínima de
um mês. Após a conclusão dos trabalhos, será elaborada
uma ata e emitido um comunicado ã imprensa, dando
conta dos entendimenJ_os havidos.
O mecanismo de _consultas que se pretende criar certamente contrih_u_irj_ para o desenvolvimento das relações
entre o Brasil e o Gabão. t necessârio o estabelecimento
de vínculos diplomãticOs regulares e estáveis com os países com os quais desejamos ampliar e estreitar o intercâmbio em todos os setores.
Nesta ordem de idéiaS, julgamos oportuna a iniciativa
das Chancelarias em cOncluir o pacto ora examinado.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Decreto Legislativo n9 2_0, de 1983, qu~ -. ._AptoVã 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 Brasl!iã, a 30 de
junho de 198"2".
Sala das ComissõeS, 14 de setembro de 1983.- Luiz
Viana, Presidente.- Saldanha Derzl, Relator. - 2Amaral Peixoto- Roberto Campos- João Calmõn -- Itamar Franco, c~m re.~trições- Severq Gomes- Virgílio
Távora - Octávio Cardoso- Marco Maclel.

PARECER N• 86, DE 1984
_Da_ Comissão de Economia
Relator: Senador José Lins
É submetido à apreciação desta Comissão de Economia, o te:xto do Acordo que cria uma Comissão Mista
entre o Governo da República Federativa dO Brasil e 0
Governo da República Gabonesa, assinado em Brasília,
a 30 de junho de 1982.
2. O Poder ExeCutivo remeteu esse texto ao Con__gr~
so Nacional, segundo a Mensagem n"' 335, de \982, nos
termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal.
Acompanha aquela Exposição de Motivos do Ministro
das Relações Exteriores, a qual assinala ser atribuição da
Comissão Mista a ser criada "definir a orientação a ser
dada à cooperação bilateral, especialmente nos campos
econômico, financeiro, científico, tecnológico, técnico e
cultural".
3. _ São dez os artigos do Acordo, mas somente em
seu artigo II, onde é definida a atribuição da referida Comissão Mista, são enumerados os Objetivo·s pofericlal~
mente atingíveis quanto à cooperação econômica, c_omcrciat, financeira, científica, tecnOlógica, técnica e cUltural.

O comércio exterior do Brasil com o continente africano se desenvolveu bastante nos últimos anos. Expor~
tuções de US$ 635,2- _iiii!hõ(!S em 1978, praticamente
dobraram quatro anos depois, 1982, ao atingirem a US$
1236,6 milhões. No que respeita às importações, obser~
Vamos um compo"rtamento ainda mais favorãvel. De
484,! milhões, em 1978, alcançamos US$ 1162,7, em
1982.
As perspectivas globais são apreciáveis, ainda que tenha havido, por força da recessão mundial, redução no
montante desse comêrcio, de 1981 para 1982.
- No que respeita ao Gabão, as e_xportações brasileiras
para eSse mercado atingiram a um máximo de US$ 22,9
milhões (o dobro de 1980) em 1981, enquanto no ano se~inte não ultrapassaram US$ 4,8 milhões.
As importações brasileiras. desse País são especialmente da área de petróleo (o Gabão é o quarto produtor africano dessa mercadoria). _S_ó em 1981, o Brasil adquiriu
206 milhões de dólares do produto mencionado, dentro
de um movimento global de importações daquele mercado de 208 milhões de dólares.
Há.-Portanto, c_ondições para o incremento comercial
entre os dois países, sobretudo, pelas perspectivas do
mercado gabonês para a produção brasileira.
Denfro dCssã ordem de idéias, e rió Gainpo ·específico
de apreciação da ComisSão de Econom(a, não vemos
qua-isquer óbices à aprovação do texto do Acordo referido, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo sob
_exame.
Sala_da ComiSsão, 24 d~ nove~bro de 1983. ~ Roberto Campos, Presidente.- JOsé Lins, Relator.- G~brlel
Hermes- João Castelo- José Fragelli- -Affonso Camargo.
PARECER N• 87, DE 1984
Da Comissilo de Educação e Cultura
Relator: Senador Octávio Cardoso
NoS termos do art. 44, inciSO I, da Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República enca~inhou à consiqeração do Congresso Nacional, por

me1o da Mensagem n9 335, de 1982, o texto do Acordo
que cria uma Comissão Mista Brasil - Gabão_, firmado
em Brasília, a 30 de junho de \982. _
_Em_sua Exposição de Motivos ao_E_xm!Mnhor Presidente da República, o Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores diz que a Comissão Mista, que se
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reunirã a cada dâis anos alternadamente em Brasília e
_Librcville, tem po_r atribuiçªO definir a orientação a ser
dada à cooperação bilateral, especialmente nos campos
económico, comercial, financeiro, cientffico, tecnológico, técnico e culturaL
O Acordo em exame tem como objetivo principa I consolidar e fortalecer os laços e a cooperação em todos os
aspectos de interesse comum e, especialmente, nos campos econômico, comercial, financeiro, científico, tecno-__
lógicõ i cUltural.
A. agenda de cada sessão da Comissão_ Mista será acordada por via diplomática, com antecedênciª míOlnia d~
um mês. Após a conclusão dos trabalhos, será elaborada
uma ata e emitido um comunicado à imprensa, dando
conta dos entendimentos havidos.
O Acordo prevê ainda que a delegação de cada pais serã chefiada por autoridade de nível ministerial e integrada por membros designados pelos respectivos Governos,
devendo a composição da delegação do país visitante ser
cofntiriicádo ao país anfitrião, por via diplomâtica, com
antecedência mínima de quinze dias da data da reunião.
Isto posto, somos favorâveis ao presente Projeto de
Decreto Legislativo por entender que o Acordo consolida e fortalece os laço_s de amizade e solidariedade que
unem os dois países.
Sala da Comissão, 5 de abril de 1983.- Joio Calmon,
Presidente - Octávio Cardoso, Relator - Fernando
Henrique Cardoso - Álvaro Dias - Passos Pôrto.
PARECERES N•S 88 E 89, DE 1984
PARECER N• 88, DE 1983
Da Comfssilo de Economia
Em resposta ao Oficio n9 323/83, do Presidente do
Senado Federal, acerca da Resoluçio n9138, de 1983.
Relator: Senador Fernãndo Henrique CardOso
O Senhor Presidente do Senado Federal, com base no

disposto nas alíenas "a'~,: "b" do art.~360 do R,egimento
Interno do Senado, encaminha, pelo OF~SM/323, de 5
de maio de 1983, que deu origem a Resolução n_9138,de
[983;-de--26-4-83, que deixou de consignar, na destinação
dos recursos, o atendimento das finalidades previStas no
item 2"' constante da documentação que instruiu o pro·
cesso.
Embora o equívoco a que alude o_Senhor Presidente
do Senado Fe4eraJ provenha do conJron_to entre as consignações nas_ "características das operações" e a Mensagem do Senhor Presidente da República, cabe-nos infor~ar quC o lapso não se: origina da feitura do Projeto de
Risolução, pois ela se baseou nos-estritos termos da
Mensagem do Senhor Presidente da República, que não
cOnsigna- a -destinação reclamada.
lsto Posto, propondo a esta Comissão, seja encaminhada expediente à Presidência da República, solicitando esclarecimento sobre os termos da Mensagem, a fim
de se saber se a, omissão refererite à destinação reclamada
resulta Cfetivamente de lapso no texto daquele documento, o que possibilitará condições para pronunciamento
sobre a matéria.
Sala da Comissão,_ 16 de junho de 1983. - Roberto
CampOs, Presidente- Fernando Henrique Cardoso, RetafOr"- Benedito Canellas- Benedito Ferreira- Severo
Gomes - Gabriel Hermes - Lõi:nanto Júnior - Joio
Castelo.
Aviso n9 371-SUPAR/83.
Em 30 _de setembro de 1983.
Excelentíssimo senhor Primeiro Secretário: .
Em atenção ao Ofício SM n"' 621, de 29-8-83, tenho a
honra de encaminhar a Vossa Excelência cópi<i. do Ofício
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GMF-n"' 83/0872, de 26-9-83, em que o Ministério da
Fazenda pre..;ta os esclarecimentos solicitados no pedido
de audiéncia sobre a ResõTUÇão -iii> 138, de 1983, originada da Mensagem Presidencial n"' 350, de 1982 (n"' 175/82,

no Senado Federal), relativa ao pedido de autorização

para que a Prefeitura Municipal de--Cãrldídõ Mota (S-P)
possa contratar operações de crédito até o total de Cr$
114.178.153,00.
..
Aproveito a oportunidade-para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada- eStima e Consideração. João Leitão de Abreu, Ministro Chefe do Gabinete Civil.
Oficio
Em, 26-9-83
GMF- N• 83-8-72
Senhor Subchefe,
_ _ _____ _
Refir-o-me ao Oficio iii> 369-SUPAR/83, de 30-8-83,
através do qual V, S• encaminhou a este ministério cópia
do Ofício n~> SM~621, de 29~8~83,._do Senado Federal, reiterando pedido de audiência sobre a Resolução n~'
138/83, que ••autoriza a PrefCitoura Municipal de Cândí~
do Mota, Estado de São Paulo, a elevar em CrS
114.178.153,00, o montante de sua dívida consolidada".
2. A propósito, encaminho a-\,-~s~, em anexo, cópias
dÕ expediente PREST-1455/83, de 20~9-83, e do voto
CMN n~> 297/83, onde estão es-pecificadas,- como destinação daqueles recursos, a finalidade de "implantação
de galerias de águas pluviais e aquisição de equípamen.:
tos para coleta e destinação final do lixo".
Valho-me do__ensejo parã renovar meus protestos de
elevada estima e consideração,
Anexos.
José Antônio Berardinelli Vieira, Chefe do Gabinete
do Ministro,
BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRES!DtNCIA
PRESI-1455/83 Brasília (DF), 20 de setembr-Ó de 1§83
Do: Chefe do Gabinete
--~
Ao: Chefe do Gabinete do Ministro da Fazenda
Refifímo-nos ao ofício-GMF/N~' 83/0753, de f~>-9-Sj,
que encaminhou a este Banco pedido de audiência sobre
a Resolução n~' 138, de 1983, qu~ "autoriza a PrefeítUr3.
Municipal de Cândido Mota, Estado de São Paulo, a ele~
varem Cr$ I 14.178.153,00, o montante de sua dívida
consolidada".
2. A propósito, cabe informar que na documentação
remetida ao MinístêriO- da- FazeOda, refirente à Contratação de crédito pela referida Prefeitura, estã especifica~
da, na destinação de recursos, a finalidad~. "implantação
de galerias de águas pluviais e- ·aquisição de- equipameilR
tos para coleta e destinação final do lixo" (voto CMN
297/83, anexo).
3. Assim, entendemos que a não inclusãO dessa finalidade na Mensagem Presidencial, encaminhada ao Congresso Nacional, deveuMse a um lapso~quando de sua elaboração.
Atenciosamerite, - Dilson SaMPãio dll Fonseca;
Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP) operações de crédito previstllS no artigo 2~> da resoluçio n~> 93, de 11-10-76, do Senado Federal, somando CrS 14Z.704,934,15.

Senhores Conselheiros,
A DiretOria do Banco-Central, em sessão de __!j-7-82,
determinou fosse encamin&ado a este Conselho o incluso

DIÃR!O D() CONGRE~SO]'IACIQNAL (Sei;~o I!)

Voto, relacionado _com pedido da Prefejtura Mu_nicipal
de Cândido Mota (SP), no sentido de ser autorizada a
contratar operações de crédito no valor total de Cr$
142.704.934,15 (correspondente a 80.365 ORTN, considerado o valor nominal da ORTN de Cri 1.775,71, vi~
gente em maio/82), junto à Caixa Econômica Federal,
esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Spcial - F AS.
2. Ouvida pfC:viamente, a Secretaria de Planejamen~
to da Presidência da República manifestou-se pelo atendimento parcial do pleito, de modo a permitir-se a conR
trataçào dos empréstimõs até: o limite de 64.300 ORTN.

3..__Em-face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2~> da Resolução n~' 93, de 11-10-76, do Senado Federal, submeto a matéria à consideração de V. Ex's, votando pelo st!u encaminhamento à Presídência da República, para posterior envio àquela Cása do Congresso, se de
acordo o Chefe do Poder Executivo.
Anexo. - Voto do Conséiheiro Carlos Geraldo Langoni- Em 14-7-82.

Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP)
Pedido de Autorização para contratar operação de
CréditO Prevista no artigo 29 da Resolução n~> 93, de
11-10·76, do Senado Federal.
Senhores Diretores,
Preteriâe a Prefeitura Municipal de Cândido Mota
(SP) -contratar, junto à Caixa Económica Federal,_ esta
na qlfãlidãde de gestora do fundo de Apoio ao DesenvolViine-ri10SOeial - fAS, operações -de crêdito.no\calOr
global de Cri 142.704.934,15 (Correspondente a- 86:365
ORTN de Cri 1.775,71, em maio/82), nos termos da súmula anexa.
2.- NãO obstante o parecer favorável do Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários (DE·
MOB) quanto à contratação integral dos valores pleitea-dos, 8 Secretaria de Planejamento dà Presidência da República (SE PIA N)SAREM), ouvida -a respeito, manifestou sua concordância com a realização dos empréstimos até o limite de 64.300 ORTN, após entendimento
mantido com a Prefeitura.
3. Em face do que preceitua o parágrafo único do artigo 2~> da Resolução Il~' 93, de 11~10~76, do Senado Federal, submeto o assunto à- consideração de V. Ex•s, com
meu voto favorável ao- seu enCamirihamerito ao Conse-lho Monetário Nacional e àquela Casa do Cortgresso.
Anexo- Voto do Diretor Oaudlo Luizda Silva Haddad - em, 8-7-82

Opernções de Crédito a serem Contratadas pela
Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP) junto à
Caixa Económica Federal, esta na qualidade de ges-tórã do Fundo de apóio ao Desenvolvimento SocialFAS.
1.

Características das operações:
OPERAÇÃO 1:
A- Valor: Crl45.483.03.5,94 (correspondente a
25.614 ORTN de CrS 1.775,71, em maioj82);
B-Prazos:
1- de carência: 12 meses;:
2- de amortização: 120 meses;
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Encargos:
1_- juros de: 6% a..a.;
2- correçào monetária: 40% do índice de variação trimestral da ORTN;
D- Garantia: vinculação de cotas~ partes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);

E- Destinação dos recursos: implantação de
duas escolas de I~> grau e uma unidade pré-escolar.

OPERAÇÃO ll:
A- Valor: Cr$ 89.573.915,24 (correspondente a
50.444 ORTN de Cr$ 1.775,71, em maioj82);

B-Prazos:
1 - de carência: 12 meses;
2- de amortização: 120 meses;
Encargos:
I - juros de: 6% do índice de variação trimestral
da ORTN.;
D- Garantia: vinculação de cotas~partes do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos recursos: lmplantação de galerias de águas pluviais e aquisiç--do de equipamentos
para coleta e destinação final de lixo.

OPERAÇÃO lll:
A- Valor: Cr$ 7.647.982,97 (correspondente a
4.307 ORTN de Crl 1.775,71, em maio/82);

Prazos:
I--de carência: 12 meses;
2~ de amorti_zaç--ã.o: 84 meses;
C :......: Elicargo.S:
1- juros <fe: 6% a.a;
2- corr"eção illonetáría; 60% do índice de variaÇão trimestral da ORTN;
D- Garantia: Vinculação de cotas-partes do
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (ICM);
- E- Destinação dos Recursos: implantação de
centro de saúde no Distrito de Nova AJCxandiia.

"2. Segundei -õ pãrecer apresentado pela Caixa Econó~
mica Federal, as operações sob exame são viáveis téénica, econômica e financeiramente.
3. Trata-se de empréstimos a que, por força das disposições contidas no artigo 2~' da Resolução n"' 93/76, do_
Senado Federal, não se aplicam os limites fi~ados pelo
artigo 2~> da Resolução n~> 62/75, parcialmente modificado pelo artigo I~> da citada Resolução nl' 93/76, haja vista
que os recursos a serem re-passados provêm do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social --FAS.
_ ~· Oe"acordo_com os registras do Departamento de
Operações - com Títulos _e Valores MobiliãríOs, a situação .e:eral da dívida consolidada interna da Prefeitura

Municipal de Cândido Mota (SP) apresenta-se conforme o quadro a seguir:
CrS mil

~~vida consolidada

Posição

Operações

em

sob

30-04-82

exame

Interna

Situação posierior

Contratações pretendidas

26.448,9

I - INTRA LIMITE

a)
b)
c)
d)
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Em Títulos
Porcontratos
Por garantias
Outros

26.448,9

11- EXTRAL!MlTE

.142.704,9

l4V04,9

142.704,9

142.704,9

142.704,9

169.153,8

a) FDU
b) FAS
c) BNH

I l l - TOTAL GERAL(I+ll)

3_--

26.448,9

26.448,9

26.448,9

sobre a capacidade do endividamento da postulante,

S. Levando-se em conta, entretanto, a_soma do endividamento intra e ex.tralimite, para efeito de anâ_lise

teríamos a seguínte situação:

CrS mil

Limites do art. ~
da Res.62/7!

Divida Intra e
ex.trallmlte. Posiçio em: 30-4-82

Montante Global .... ,_, ..

102.928,6

CrescimentO reafanual
Dispêndio anual mãximo ..

~9.41)_8,2.

...

22.056,1

6. Considerado todo o endividamento da Prefeitura
(intra - extralimite + operações sob exame}, conforme
demonstra o quadro anterior, seriam ultrapassados os
tetas que lhe foram fixados pelos itens I, II e III do artigo
211 da mencionada Resolução n~' 62/75.
7.

Entretanto, o orçalhento-da-Prefeitu"ra p-ãra o ano
em curso prevê a realização de receita de Cri
193.900,000- (deduzidas as operações de crédito} e sua
margem de poupança mostra:se .. b~tant~ superior ao
maior dispêndio que a sua dívida consolidada interna
apresentará após a realização das operações pretendidas.
8. Destar_te, a assunção de tais compromissos não
deverá trazer à Prefeitura Municipal de Cândido Mota
(SP) maiores pressões na execução orçamentária de seus
futuros exercícios.
PRESl-1.290/82 Brasília (DF), 13 de agosto de 1982
Do: Chefe do Gabinete
Ao: Senhor Chefe do Gabinete do Ministro da Fazen~
da
ComuniCO a V. S'" que o Conselho Monetário Naciq_~
na\, em sessão de 11~8~82, aprovou o encaminhamento,
ao Excelentíssimo SenhQC Presidente da República, de
proposta no sentido-de se atender parcialmente o pleito
da Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP}, objeto
do anexo Voto C_MN n~' 297/82, de modo a permitir-se acontratação de empréstimo até 6 limite de 64.300
ORTN, com base no que estabelece o artigo 29 da_Reso~
lução n~' 93, de 11~10~76, do Senado Federal.
2. Nessas condições, remeto a V. S• a minuta da Ex~
posição de Motivos sobre o assunto, a ser encatnínhada
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, bem
como os elementos necessários a sua análise por aquela
Casa do Congresso.

26.448,9
22.63_5,6 ..
4.070,1

na \idades previstas no itt::m 211; -constante da documentação qu_c instruiu o processo.
2. Embora o equívoco a que alude o Senhor Presidente do Senado Federal provenha do confronto entre as
consignaÇões nas características das operações e a Men~
sagcm do Senhor Presidente da República, afirmamos,
em parecer anterior, que o lapso não havia sido origina~
do na feitura do Projeto de Resolução n9 13, de 1983,
tendo em vista que este se baseou nos estritos termos da
Mensagem do Senhor Presidente da República, que não
_ihdicoll a destinação reclamada.
Assim, esta Comissão deliberotJ. fosse encaminhado expediente à Presidência da República, solicitando esclarecimento sobre os termos da referida mensagem presidencial.
4. Em resposta, o Senhor Ministro Chefe do Gabine~
te Cjvil_(ajiso -ri.,. 37lf83) encaminh<!u ao Senad~ Fede~
ral, entre outrOs, Cópia do Ofício do Banco Central do
Brasil (PRESI~I.455/83) dirigido ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda informando "que na documentação
remetida ao Ministério da Fazenda, referente à contratação de crédito pela referida Prefeitura, esta- especificada, n-ã âeStin3ção de recursos, a finalidade---;-_ "iniplantação de galerias de água pluviais e -aquisição de equipamentos para _coleta e destinação fihal do lixo" - (voto
CMN n"' 297/83- anexo). Assim- conclui aquele documento---;- "entendemos que a não inclusão dessa finali~
dade na Mensagem Presidencial, encaminhada ao Con~
gresso Nacional, deveu-se a um lapso quando de sua ela~
boração".
S. Dessa forma, há necessidade de alterarmos aResolução n9 138, de 1983, para incluir, no-Seu-teXtO, adestinação dos recursos constantes na operação I I evitando-se, dessa forma, quaisquer óbices à sua execução por parte da Prefeitura Municipal de Cândido
Mota (SP) .
6. Esclarecemos, ainda, que a operação II serâ _contratada juntamente com as dema_is (I e III), não havendo
alteração no valor glo_bal do crédito a ser cfetivadQjunto
à Caixa Econômica Federal. Portanto, os parâmetros e
limites analisados no parecer inicial, referentes à dívida
consolidada interna_ da entidade, não merecem retoques.
7. Apresentamos, assim, o seguinte:

Operações
sob
Exame

Situação posterior
às ~::ontratações

142.704,9
142.704,9
22.438,8

169.153,8
. 165.340,5
26.508,9

--AtenCioSamente; - Dilson Sampaio da Fonseca.
Anexo. Pt.: 00.06.858
EM n"' 184
17-8-82
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Conselho Monetário Nacional, em sessão de 11-882, determinou fosse encaminhada a Vossa Excelência
proposta no sentido de se atender parcialmente o pleito
da Prefeitura Municipal de Cândido Mota (SP), objeto
do incluso_ Voto, de modo a permitir~se a contratação de
--empréstimos até o Jimite_de 64.3_000RTN,junto à Caixa
Económica Federal, mediante a utilização de re_cursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS,
com base no que estabelece o a(tigo 2"' da Resolução nY
93, de 11-10-76, do Senado Federal.
2. Nessas con_dições, e em face-do-que preceitua o parágrafõ únicO- do artigo 2"' da aludida Resolução n"'
93/76, tehho a hOnra de submeter a matéria à elevada
consideração de Vossa Excelência, a fim de que, se merecedora de acolhimento, s"eja encamínhada_ao Sena_do Fe-

aerar.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência
os protestos do meu mais profundo respeito.- Emane
Galvêas, Ministro da Fazenda.
PARECER N"' 89, DE 1984

Da Comissão de Economia
Relator: Senador Fernando Henrique Cardoso
Com base no disposto nas alíneas a e b do art. 360 do
Regimento Interno, o Senhor Presidente do Senado Fe~
dera\ encaminhou, pelo O~cio SM-323, deSde maio de
1983, o processo em apreço que deu origem à Resolução
n"' \38, de l 983, do Senado Federal, que deixou de con~
signar na destinaçãO dos rCcursos, O atendimento das fi-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1984
Altera a Resolução n"' 138, de 1983.
O Senado Federal resolve:
·· Al-t. I"' O artigo I"' da Resolução nY 138, de 1983,
passa a vigorar com a seguinte redação: __
"Art. I"' ta Prefeitura Municipal de Cândido
Mota, Estado de São Paulo, nos termos do art. 2"' da
Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Sena~
do Federal, autorizada a elevar o montante de sua
dívida consolidada interna em Cr$ 114. t 78.153,00
(cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil,
cento e cinqUenta e três cruzeiros), correspondentes
a_64ioo oRTN, considera-do o Valor l)Õminal da
ORTN de Cri 1.775,71, vigente em maio de 1982, a
fim de _que possa c_o_ntrata.r_ empréstimos no valor total acima, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinados à
implantação de duas escolas de !Y grau e uma unida~
de pré-escolar; implementação de galerias de águas
pluviais c aquisição de equipamentos para coleta e
destinação final de lixo e a implantação de centro de
saúde no Distrito de Nova Alexandria, naquele M u~
nicípio, obedecid~s ~s condições admitidas pelo
Banco Central do Brasil, no respectivo processo."
Art. 2~' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
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Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário-.
Sala da Comissão, 5 âe aóifl de 1984.- Roberto Campos, Presidente - Fernando Henrique Cardoso, Relator
- Luiz Cavalcante- Severo Gomes -José Fragellf Marcondes Gadelha- José Lins- Jorge Kalume.
O SR. PRESIDENTE (M oacyr Da lia)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -A Presidência comunica que, nos termos do artigo 278 do Regímento Interno, por terem recebido pareceres contrários,
quanto ao mêrito, das comissões a que foram distribuídos, determinou o arquivamento dos seguinteS Projetas
de Lei da Câmara:
- N9 102,- de 1978 (il'i' 1.357/76, na Casa de origem),
que faculta o abatimento no Imposto de Renda das contribuições para as igrejas de !iuaisquer "crêdos,- na forma
que menciona;
- N• 98, de 1983 (n•T485(80, na Casa de origém),que dá nova redação ao§ ]'i' do artigo 59 da Lei nq 3.807,
de 26 de agosto de I960- Lei Orgânica da Previdência
Social; e
- N9 216, de 1983 (n~' 6.034/82; na Casa de origem),
que dispõe sobre a contagem de efetivo serviço nas
Força<; Armadas dos militares que prestaram serviço
público federal, estadual ou municipal.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Sobre a ~e
sa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l'i'-Secretário.
E lido e deferido o seguinte
REQUERIMENTO N• 41, DE 1984
Senhor Presidente",
Requeiro a V. Ex~, nos termos do Regimento, que o
Centro Gráfico do Senado Federal-CEGRAF, preste as
seguintes informações;
l -Qual foi a dotação orçamentária, em 1982 e 1983,
discrirriinadãmente, para o Restaurante daquele órgão
supervísiomldo.
2- Idem para o Serviço Médico.
3- com·o-Ti.ii-fetla., .discrimíriácfa-merlte, a aplicação
dos recursos alocados.
4- A discriminação acima deve ser -"feita, mês por
mês, ano a ano, de pessoal e de material.
5 - Em que data foi desativado o Restaurante.
6- Se houve, na manutenção de tais serviços, alocação de recursos nào-orça:mentâríos.. Em caso pOSitivo,
discriminá-los.
--- -- - ---7- Em caso de transferência dos fundos destinados
ao Restaurante e ao Serviço Médico para outros serviços, ou se tiveram destinação diferente, "isio ê, se houve
desvio dessas verbas, qual fcii sua nova aplicação.
8- No caso de resposta afirmativa ao item anterior,
juntar cópia autêntica ao-S"ãfOs-QUe UUtOfizarain iais~me
didas, ou cópia autêntica das atas que registraram as
reuinões em que aquelas medidas foram autorizadas..
Sala das Sessões, 5 de abril de 1984.- Alexandre Cos~
ta.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Serão requeridas as informações solicitadas:
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. l'~~
Secretário.

E lida a seguinte
Brasília, 9 de abril de 1984
Senhor Presidente,
Nos termos do § J-9 do art. 10 do Regimento Comum,
tenho a honra de comunicar a V. Ex•. para os devidos
fins, que esta Liderança deliberou propor a substituição
dos nobres Srs~ Senadores Eunice Michiles e Lourival
Baptista, pelos nobres Srs. Senadores João Lúcio e Passos Pôrto, na Comissão Mista do Congresso Nacional
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qUe dará parecer sobre a Mensagem n'~ lO, de 1984-CN,
que submete à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto.#lei n'i' 2.072, de 20 de dezembro de 1983,
que "altera a legislaç_ào do Imposto de Renda, e dá outras providências".
-Aproveito a oportunidade para renovar os protestos
da mais alta estima e distinta consideração. - Aloysio
Chaves, Líder do PDS.
O SR. PRESIDENTE (M9acyr Dalla)- S~;rãoJt<ilas
as substituições solicitadas.
H_? oradores _inscritos.
Concedo a palavra ao nobre SI. Senador Almir Pinto.
O SR. ALMIR PINTO (PDS - C'E. PronUncia o -se-guinte discurSo.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
- É indiscUtível que o Saneamento Bãsico COOsiilui fatõr
.da maior importância em Saúde pública, por saberinos
que aS populações urbanas e rurais não podem prescin_::
dir de um razoável sistema di água e esgoto, para resguardo da saúde.
Felizmente já podemos constatar o interesse dos administradores e das edilidades brasileiras por tão salutar
serviço que não aparece aos olhos de quantos subestimam, quão importante pa"ra uma população contar com
a canaliza9ão__ de_ dejetos ,e saber que a água da qual se
- abastecé·é cientificamente tratada -não sendo, por isto,
responsáVel pelas chamadas doenças. "hídricas": tifoparatifo, _helmintose, amebí~;~.se, etc.
Hoje quase todas as grandes cidades da hinterlândia
brasileira dispõe de um saneamento básico co_mpleto, e
as de mêdio e pequeno portes, em sua grande maioria,
contam com água pcitável, ora apanhada na. superfície,
atravês de mananciais, ora buscada em poços profundos,
que oferecem confiabilidade ao us_o_das populações.
t preciso que ressaltemos o que de mais recente veio a
ser estabelecido pela organização das Nações UnidasONU:__A Década oda Água_ Potáv_el_e Sanea_meuto Ambi~ntal, - 19Ú-1990, com reflexos em nosso País, resultando na motivação do governo brasileiro a fixar, para o
decorrer desse período, metas bastante ousadas no terreno do saneamento básico.
É .do nosso conhecimento a existência, nos Estados federados, de companhias estaduais encarregadas da execução daquele importante setor de saúde póblica, e para
que isto aconteça, a imprensa vem noticiando que, a partir do próximo mês de maio, um alentado aparte de recursos lhes será reservado para que dinamizados sejam
os seus planos de ação.
O ôrgào repassado r -será o Banco Nacional da Habitação - BNH, a quem é atribuída a construção de con~ juntos__ residencia[s, não o fazendo mais, senão com os requisitos higiêniCOs deSempenhados pelo Saneamento Bá#
sico.
t certo que um Plano Nacional de Saneamento PLANASA, constitui-se no instrumento acionador das
empresas estaduais rio que concerne possibilitar o aten~
dimento de uma demanda dentro daquela década a que
me refeii,- demanda esta nunca inferior a 90% da população urbana, com implantação de abastecimento d'água; e, uns 65% com serviços de esgotos sanitários, o que
representa importante avanço para o resguardo da saúde
da população- brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, pergunta que assalta a
todos nós: e a obtenção dos meios financeiros para viabilizar os projetas de saneamento inerentes aos empreendimentos do Sistema Financeiro de Habítação?
É a própria imprensa que nos revela que o BN H, sem
dispor de quantitativos suficientes para lev·ar avante tão
salutar programa de bcm-estar social, "contratou com o
Bünco Mundial- BIRD, ano passado, urÍl empréstlffio
d~_O!:de-m de 700 milhões de dólares, (ao câmbio atual)
quase 959 bilhões de cruzeiros -dinheiro este, pasmem
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os senhores Senadores, que não vinha sendo aplicado devido às restrições ímpostas aos investimentos públicos,
pela--Resolução n9 831/83, do Conselho Monetário Nacional, como djz a imprensa, e acredito não ser ignorada
por esta Casa, em decorrência de acordo com o Fundo
Monetário Internacional - FMI.
A elasticidade empregada pelo Fundo expre..c;sa em
"Investimentos Públicos", deveria ser mais rasa! ... não
-~nvolvesse obras de saneamento básico, de real necessidade a higidez de nossa população.
Uiri-Povo que não dispõe de Õ1eios que resguardem o
seu-bem-estar físico-social e mental, como_preceitua a
própria Org:iilização Mundial de Saúde, não pode e nem
deve submeter~se a tão descabida intromissão de um órgão internacional, qUe ao ditar suas condições para saneamento de nossa economia, o fizesse sem atentar para
os gastos imprescindíveis com os Setores de Saúde Alimentação e Habitação.
Como poderã um povo produzir sem contar com os
rudimentares príndpios de higiene?
Tereinos-penrianentemente, uma POpulação infestada
por patologias as mais diversas, desnutrida, Jeca Tatuzada, impotente à desenvoltura de um trabalho produtivo e
rentável aos cofres nacionais.
Enquanto se processou um corte indiscriminado dos
gastos públicos, sofre o Pafs uma nova sangria dos seus
parcos recursos, com a absurda majoração de juros es~
corchantes por parte dos credores norte-americanos.
O que desejam os "amiguinhos do Tio Sam", é mais e
mais empurrar para o fosso, a nossa debilitada economia.
A uma menor reação da nossa balança comercial, lâ
nos penalizam com o aumento de 0,5% nos juros das
nossas contas, o que valeu a um acrêscimo de quase 2 bi~
lhões de dólares anuais!
Não permitem que oxigenemos um pouco o nosso organismo financeiro, asfixiaitdo_-o com taxações inesperadas e absurdas, levando de roldão o esforço do nosso
erilPT-Csariado, no que concerne ao aumento das nossas
exportações.
AsS-fm, como nos tratam os banqueiros norteamericanos, conceb.e-se o espfrito preconcebido de
trazer-nos sob o tacão de uma economi~ multibilionária,
sufocando a nossa sacrifiCada e, por que não reconhecer,
impotente ação fínanceira.
O Terceiro Mundo e países em desenvolvimento terão
que reexaminar a maneira- de como dar novo dimensionamento à sua política financeira com os credores, dizendo um -b-;._sta, à essa terrível extorsão escravagista de
suas economias.
É certo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a esta altura deste meu pron-unciamento, jâ agora não exclusiva~
mente sobre o empréstimo feito pelo BNH ao Banco
Mundial, para levar à frente o saneamento bás"ico nascidades brasileir-as, Pclsse a me referir, também, à conduta
dos Estados Unidos áa AméríCa do Norte, em relação à
nossa dívida externa, com aquela elevação em 0,5 por
cento da taxa de juros preferenciais, o que poderá determinar dificuldades cjuase intransponíveis para o tesouro
nacional, mas que poderá, também, tornar-se catastrófica, no entender do Ministro Ernane Galvêas aos bancos
iriternacionais, no caso _de vir refletir essa 3J(a inesperada
dos juros, uma política monetúria deliberada.
Apanhei na imPrensa essas palavras do Ministro da
Fazenda: "os Estados Unidos estão brinCando com fogo", para depois lembrar "que os juros altos agravam seriamente a reces~ªo mundial, pesando sobre o balanço
de pagamentos dos países em desenvolvimento e inibindo investimentos.
É o caso da polítiCa econômico-financeira do Brasil.
Temos lutado bravamente para nos libert_armos do
mundo de dólares que gastamos na aquisição de pe-
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trólco, para depois entregar aos bancos intcrnací6naís
todo o dinheiro que conseguimos amealhar, com o pagamento de juros extorsivos e até mesmo desumanos, por
impedirem que não só o BfaSíf iriãS, t3.mbém, as nações
do Terceiro Mundo e ou em desenvolvimento, proporcionem à sua gente, uma vida comp3.tive! com a dignidade humana_

f: o que se conclui desta frase de Galvêas; "o petróleo
pode deixar de ser comprado, mas os juros, quando não
pagos, aumentam a dívida em progressão geométrica e
tornam inviáVel sua administração'-._
Já Affonsõ Pastore, Presidente do_ Banco Central,
acha que o fenômeno da prime rate, ou seja, a taxa inicial (primeira) não deve se constituir motivo de preocupação, para afirmar a seguir: ..o Brasil, com reservas,
não tem pressa para falar com credores", mesmo porque
a nossa dívida é ajustada em sua maior parte pela libor, e
não pela prime .ate. O editorialista do Jornal de Brasília
não concorda _c_om Pastore, no seu editorial de sábado
sob a epígrafe- "f: hora de acender_ a luz"l
Acho oportuno, Sr. Presidente, deixar nos Anais desta
Casa este bem elabárado editorial.
Editorial
É HORA DE ACENDER A LUZ

Há razão, sim, para "acender a luz vermelha", ao
contrário do que disse o Presidente do Banco Central a propósito do novo aumento _da prime-rate,
que elevou em 700 niilhões de dólares os juros que o
Brasil pagará este ano aos bancos norte-americanos.
Foi assim que começou, _em 1982, a escalada de juros responsável pela brutal elevação da dívida brasileira.
Há razão para se acender a luz vermelha porque
o Brasil não pode mais continuar suportando os ó~
nus da inflação americana, fenômeno que determinou as últimas medidas do Federal Reserve destinadas a reduzir__o crédito e, por conseqüência, aumentar os juros. A questão, para nós, dada a dimensão
de nossas dificuldades in_ternas, não pode mais ser
equacionada por parâmetros técnicos~ no sentido de
que es.o;a é a lei do mercado à qual nos sujeitamos
através da contratação a ta)l,_as flutuantes. Temos
que partir urgentemente para o equaciona111ento
político dessa questão. Ao governo americano deveria ser dito que aceitamos as leis do merc;adQ se elas
forem aplicadas em todos os níveis onde operam as
nossas relações bilaterais, ou seja, no nível financeiro c no nível comercial. Ou é assim ou não -pagamos
mais daquilo Que podemos pagar.
O Brasil pode, seja agindo isoladamente sejà em
conjunto com as nações do Contíncnte, como o preconizou o Presidente Figueiredo ao falar durante a
visita do Presidente De La Madrid, estabe_lecer de
imediato algumas condicionantes do pagamento do
serviço da dívida. Por exemplo: indexá-lo à receita _
de divisas, com o que se obrigaria os bancos credores a se transformarem em nossos agentes comerciais; poder--se-ia congelar os juros dos empréstimos
já contratados cm um nível fiXQlJ.tima da inflação
americana, reduzindQ-.SC desse modo a faixa de flutuõ:~çào. Sã_o_ncgociaçõcs perfeitamente éticas e inteiramente ajustadas à índole do sistema _financeiro
que está crescentemente convencido de que o Bras! I
e outros países na mesma situação chegaram ao hmite da resistência.

o problema da nova elevação de juros coincide
com a expectativa de redução do crescimento da E~-~
ropa 0\:idental, circunstância impeditiva do cresc~
mento das nossas exportações para aquela área pnmordial do nosso coinércio exteri_or. As ptojeções
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dos .organism-os internacionais_ dão como provável
uma perda de 1,5 bilhão de dólares no comércio do
Brasil com o Mercado Comum Europeu en1 1985.
Confronte-s~. então, esta perspectiva com a elevação contínua de juros e se terá a perfeita compreensão de que é preciso acender a luz vermelha
arites que -sejamos atropelados por situações irreversíveis. O Brasil não pode permitir que novas turbulências comprometam a pequena luz surgida no
fundo do túriel.
Afigura-se-nos o novo gerente do BC um tanto otimista, a ele se-contrapondo Julian Chacel, Diretor do Instituto Brasileiro de Economia- lBRE, da Fundação Getúlio Vargas, quand~-~sSim se expressa; ~·o ligeiro crescimento obtido no ntvel de emprego e na prodLição industrial, neste início de ano, não indica uma recuperação
real da economia, são pouco expressivos se comparados
com números extremamente negatívos". Disse mais,
para melhor se explicar; "é preciSo analisar esses dados
com cautela, já que a reativação só acontecerâ quando
houver disposição para investir, e isso só serã possível
com a redução da inflação, não sabendo ainda precisar o
momento que esta irá declinar, reconhecendo, no entanM
to, a coerência da política econômica, podendo dar bons
resultados antiinflacionários ~Çlm o coiref do tempo.
Está, pOis, o nosso País com duas frentes de batalha a
enfrentar, ambas corroendo __a nossa débil economia: o
alto preço do dinheiro buscado nos bancos internacionais, com juros muito além de suas possibilidades de liquidez; e a inflação que intranqüiliza a todos, com ténues
esperanças de benfazejo retrocesso.
Galvêas e Pastore, o primeiro assustadíssimo com a
prime-rate e_o segundo- jogando um pouco com a sorte
das nossas reservas cambiais, acredita ele darão como se
diz na gíria: para o gasto! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra áo eminente Senador Humberto Lucena, como
Líder do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Como
Líder, pronuncia o seguinte discursO.) --Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
SextaMfeira próxiri1a passada, na- s~ssào plenária desta
Casa, tive a oportunidade de denunciar dois fatos gravíssimos: a Invasão, por agentes da Polícia Federal, da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para
apreender ali, à revelia de seu Presidente, uma fita gravada quando da r_e:união da Frente Municipalista naquela
Capital, e bem assim, a prisão, na q-Uãifa.:-feira últinia de
cerca de 14 brasileiros que se deslocaram de São Paulo,
numa caminhada para esta Capital, cm solidariedade ao_
movimento pelo restabelecimento das eleições diretas
para Presidente da República. Naquela oportunidade
travamos um debate corn o_nobre Líder, em exercício, do
PDS nesta Casa, o Senador Marcondes Gadelha, e sustentamos a nossa opinião de que tudo isso configurava
uma série de abusos que necessitavam do nosso protesto
nO Senado Federal.
Hoje venho a esta tribuna em face do notiC"íárTo-publicado; na primeira página da Folha de S. Paulo:
GOVERNO PODE VETAR
DI RETAS AO VIVO NA TV
Uma inspiradu reunião foi convocada para hoje
às 15 horas rlo Ministério das Comunicações, cm
E:úa.~ília entre o Ministro Haroldo de Matos e represenü;ntcs das _emissoras de televisão no Distrito
Federal e nos Estados. O Ministério não i"nfOrlnou o
motivo da convocação, mas há fortes indícios de
que 0 -Governo está disposto a itripCdir, dia 25, a
tranSmissão ao vivo pela TV, da votação da emenda

Dante de Oliveira, que prevê o restabelecimento das
eleições diretas para a Presidência da República.
A revelação foi feita à "Folha" pelo dirigente de
uma emissora, o qual acres_centou que o Governo
também deverá pedir às televisões para não mostrarem, em seu noticiârio, os parlamentares votando
contra a emenda, e para não divulgarem os nomes
dos ausentes.
O Senador Moacyr Dalla, que presidi rã a sessão,
desmentiu noticiârio de que não permitiria a transmissão. A autorização oficial será dada hoje. Quatro emissoras planejam transmitir a votação; TV
Globo, TV Nacional de Brasília, TV Manchete e
Sistema Brasileiro de Televisão.
A informação de que o tema central dessa reunião se
prende, se não a uma proibição expressa, po-rque o Sr.
Ministro não teria apoio legal para fazê-la mas pelo menos a um apelo às emissoras de TV, e há quem diga que
também de rádio, para que não façam a cobertura ao
vivo das sessões em que o Congresso Nacional deverá
apreciar a emenda Dante de Oliveira.
A propósítO leio, para que conste dos Anais, pela sua
oportunidade, e importância, o editorial da Folha de S.
Paulo de hoje:

EMISSORAS NA MIRA
Praticamente restrita, até o início do ano, às páginas desta Folha, a campanha pelas eleições diretas
para a Presidência da República vem con'quistando
a símpatia dos meios de comunicação ou, onde isso
não ocorre, um espaço crescente em seus notiM
cíários. Mesmo as emissoras de televisão e rádio,
-que até por motivos de ordem_ jurídico-"""
administrativa estão" sujeitas a relações de dependência em face do governo federal, acabaram susM
pendendo o cerco de silêncio com que tentaram envolver o tema.
É que a campanha das diretas--já revestiu de tal
dimensão e ressonância que a atitude surreal de
ignorá-la ameaçava corroer até o fim o lastro de cr~
dibilidade da comunicação eletrônica. Repetiu-se
assim o pe-rcurso usual das informaçõ_es de caráter
verdadeiramente jornalístico, que na m-aior parte
das vezes são veiculadas nos jornais e em seguida
nas revistas, para somente depois ganharem o vídeo.
Esboçam-se, agora, iniciativa para obrigar a TV
e o râdio a retroc:eder. Não se trata, é claro, de
forçar uma volta ao silêncio puro e simples, ainda
que exista quem consideraria esse intuito desejáVel,
se ele fos_se antes po:>sível. Mas o objetiVo no momento é impedir que as emissoras atendam à reivindicação que já surge cm toda parte, entre as instituições da sociedade até os partidos políticos_; a de
que transmitam ao vivo a sessão em que será votada
a emenda Dante _de Oliveira, no próximo dia 25.
O que os indiretistas temem é a exposição pública
e insofismãvel de seu voto, consagrado a subtrair o
nosso. Tal exposição, combinada com _o propósito
do eleitorado de não reeleger os adversárioS: das diretas, conforme revelou a Pesquisa Folha que publicamos ontem, acarretará, conseqUências terminais
para a carreira de muitos parlamentares.
t! um direito elementar_ dos eleitores, porém, co~
-nhecer o modo pelo qual se comportam os eleitos,
sobretudo em plenário. Ao as~egurar esse direito,
com uma vividez de que a imprensa, por sua própria
natureza como veículo, não é capaz, e para uma audiência de que ela nào dispõe, _as emissoras est~ào
ptestãndo_ um serviço de alta utilidide pública e ao-mesmo tempo terão mostrado que sabem - e podem - fazer jornalismo.
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Ex~s,

Sr. PresideQ..te e Srs.

Senadore_~._a

re-

percussão que ganhou na grande imprensa brasileira essa

reunião, que deve estar começando neste momento. Eu
tenho esperança de que o Sr. Ministro das Comuni~

caç_ões não chegue a tanto, e faria um apelo veemente ao
nobre Líder do PDS e do Governo nesta Casa e a V. Ex•,
Sr. Presidente, que ê quem dirige os trabalhos do Con~
gresso Nacional e que, ainda hoje, vai criar coridições
para que essas emissoras façam a trarismissão ao vivO
das nossas sessões a partir do dia 25 de abril, quando da
apreciação da Emenda Dante de Oliveira, para que, com
urgência urgentíssima, entrem em contac~o c_om o Sr.
Ministro das ComuniCações, fazeiido sentir o empenho
de todos nós parlamentares, para que a discussão e votação dessa matéria seja acompanhada de perto por todo
o povo brasileiro, em todos os recantos de nosso território.
E se, por acaso, o Sr. Ministro, apesar deste apelo, insistir em criar dificuldades às emissoras que são concessionárias do_ serviço público a título precário, no que tange à transmissão ao vivo, ainda me resta a esperança de
que os concessionários não atendam à recomendação
ministerial a fim de que o povo brasileiro assista a esse
acontecimento marcante da nossa vida política.
Ouço V. Ex•
O Sr. Aloyslo O.aves- Senador Humberto Lucena, o
meu aparte se tornou quase desnecessário em face-da colocação que V. Ex' faz no final do Seu pronunciamento,
isto ê:, de que o eminente Presidente desta Casa, ainda
hoje, deve tomar uma decisão a esse respeito. Essa declaração de V. Ex' coloca a questão nos seus exatos termos,
isto é, a competência para decidir sobre esse asSunto--=transmissão ôireta.ou não de televisãõ-ede rádio da sessão do Congresso Nacional- é da competência do Congresso Nacional e do Presidente da Casa. DE sorte qUe
essa noti'cia da imprensa, a respeito de possfvel reunião
especulativa ·com outro_objetivo, não deve justificar essa
apreensão de V. Ex', principalmente quando declara
que, para uma decisão dessa mitureza, o Sr. Ministro das
Comunicações não teria SupOrte legal. V. Ex• afirmou
muito bem no seu disCurso. De sorte que, ao concluir o
seu pronunciamento, verifico que a apreensão de v·. Ex•
gira em torno de uma notícia divulgada no jornal a respeito de interpretação dada a um fato que não sei nem se
ocorreu ou se vai ocorrer. Estando a questão colocada à
decisão da Mesa do Congresso Nacional, é óbvio que
essa reunião extrapola qualquer consideração que Se
possa fazer e ela não envolve uma decisão que é de competênchi exclusiva da Mesa do- Senado Federal, que pre-side os trabalhos do Congresso_.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Nobre Líder Aloysio Chaves, o fato incontestável é que a reunião foi convocada e já deve estar se realizando, neste instante, no
Ministério das Comunicações. A notícia não é só da imprensa que tem elementos para divulgáwla. Nós, da Opow
síção, a confirmamos com vários jornalistas ligados à
imprensa televisada. Ninguém desconhece portanto qual
o propósito do Ministério das ComunicaÇõei: O Sr. Aloyslo

Chaves~

V. Ex• se referê-qu'e ...__

O SR. HUMBERTO LUCENA -

Realmente...

O Sr. Aloysio Chaves-.;. foram notificados todos os
dirigentes! Esse era o objetivo da reunião?
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... esse era o objetivo da reunião.
O Sr. José Lfns- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Por isso, solicitei a
V. Ex.•, ao Senhor Presidente d_o Congresso, o Senador

- Moacyr Dalla, que_ se dirijam, de imediato, ao Sr. MiniStro das Comunicações, se possível interrompendo a sua
reunião com 05_: <Jirigentes das emissoras de_ radiodifusão,
para levar_ao_ seu conhecimento a contra~iedade de todo
o Congresso com essa notícia-qUe; se vier a se confirmar,
representará mais uma violência inominável. Porque,
como disse,- e V. Ex• bem o apoiou, Senador Aloysio
Chaves, --o Sr. Ministro das Comunicações não tem
competênci-a legal para pfOibir essa -transmissão ao vivo.
Mas o que receio é que, sendo o rádio e a te! visão meras
concessões do serviço público, a título precário, uma,
pressão ministerial sobre os dirigentes dos veículos possa
fazer cOm que, não todos, mas pelo menos alguns recuem do seu propósito de divulgar para todos os brasilei__ ros esse grande acontecimento.

O Sr. José Lins -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

Pois não, nobre

O Sr. José Lins- V. Ex' fala de um grande acontecimento.

O SR. HUMBERTO LUCENA não ê?

V. Ex• acha que

Pó Sr. José Llns- Não, mas é como se fosSe a tni.ns~
missão, pela televisão, de um grande acontecimento, tal
quiil uma gr3nde partida de futebol.
O SR. HUMBERTO LUCENA que uma partida de futebol!

" muito mais do

O Si-. José Uns- Sem dúvida! Mas, nobre Sen-id-Or;
acho que não é comum, realmente, que a imprensa- televisão ou râdio - transmitam ao vivo todo o desenrolar
de uma sessão do Congresso. Todavia, acho que isso devia ser atê o normal, natural, porque hoje a missa é
transmitida, as sessões de diversas instituições são transmitidas e não vejo nada de mal nisso. Contudo, nobre
Senador, percebo que a intenção dessa transmissão, ela
em si, ê_ vi~Iada, porque...
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• está acusando a imprensa.
O _Sr. José Llns- Não, estou acusando a Oposição,
pela defesa que faz dessa transmissão.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas a Oposição
não está procurando influir nas empresas jornalísticas,
de rádio e televisão ...
O Sr. José Lins- Mas, permita-me dizer, o que há
por traz disso é a intenção velada de pressionar o Congresso Nacional, ou os parlamentares, para votar a favor
da Emenda Dante de Oliveira. Este é o objetivO que a
Oposição visa. Agora, nobre Senador, veja bem V. ~'o
seguinte: a forma de votação sempre foi de modo a proteger a intenção ou a posição" do parlamentar. S por isso
-que existe o voto secreto. V. Ex' sabe disso.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Mas esse é a descoberto.
O Sr; 10sé Lins- Sim, esse é a descoberto, como poderia ser secreto.

O SR. HUMBERTO LUCENA quer que o pqvo assista à votação?

Mas V. Ex• não

O Sr. JoséLins- Não, acho apenas que a lei deve ser
tal que proteja o Congresso Nacional e os Srs. _Congres-sistas para que votem livremente. Acho que a divulgação
é extraordinariamente interessante~ Agora, como forma
de pressão não, eu nem a admitiria como forma de pres·
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são: V. Ex• tem o voto secreto previsto pela Constitt.iiçào
para proteger o votador. E nós aceitamOs todos nós aceitamos.

O SR. HUMBERTO LUCENA nador José Lins.

Não é o caso, Se-

O Sr. Josê Llns - Não é o caso, estã certo V. Ex•
Mas, como V. Ex' vê, o_que a lei quer, o que a Constituição exige é que não haja forma de pressão, que o voto
seja livre, isto que ê essencial. Então a transmissão como
forma de pressão é abominável, no meu ponto de vista.
Essa não deveria ser adotada pelo Presidente da Casa, se
fosse utilizada como forma de pressão.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas não existe nenhuma pressão.
O Sr. José Llns- Eu não sei, V. Ex' diz que não existe. Todavia, as pressões estão em toda parte. De modo
que, se essa foi a intenção e se eu, ainda que fosse fa vorável à transmissão, Votada Contra, no caso, até paia proteger a terceiros.

O SR. HUMBERTO LUCENA- O que hâ .ViÇentemente, nobre Senador José Lins, é que ocorreu no País
uma campanha sem precedentes na nossa história políticã, em prol do restabelecimento das eleiçõs diretas e imediatas para a Presidêncía da República. No próximo dia
25, vamos ter no Congresso o seu resultado. Ora, primeiro, é natural que toda a opinião pública esteja de olhos
voltados para Brasflia e, em particular, para o Congresso
naquela importante data. Segundo, ninguém pode, sob
- rorma- nenhuma, adtnitir que inlprensa escrita, falada
ou televisada desconheça esse fato.

a

O Sr. José Uns prensa.

Isto pode ·ser divulgado pela im-

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Humberto Lucena?
O~ SR. HUMBERTO !-UCENA- O que hã realmente, -~ptão, é um fato político sensacional!

O Sr. José Lins -Sensacional? Eu diria que o termo
não foi bem aplicado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Tanto é que toda a
imprensa está interessada em divulgá-lo, nos seus mínimos detalhes.
O Sr. Aloyslo Chaves- Permite-me V. Ex' um "aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• acha que é
uma forma de pressão sobre o Congresso ...
O Sr. José Lins- Acho. ~ claro que eu acho, nobre
Senador.

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... essa ampla divulgação de debates parlamentares, que serão decisivos
no momento em que nós _atravessamos uma das maiores
crises da nossa história ...
O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex' um aparte,
nobre Senador?
O SR. HUMBERTO LUCENA - ... no plano inicial
políticO-institucional, no pl_ano econômico, no plano social e no plano cultural? É de estarrecer o aparte de V.
Ex•
Ouço· o Senador Aloysfo Chaves.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex' um aparte?

Sr:

O
Aloysio Chaves - Nobre Senador Humberto
Lucena, V. Ex• sabe que a tradição desta Casa sempre fui
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muito liberal a respeito de assegurar todas as garantias
possíveis, tanto para a imprensa qUanto paraa televisão.
E os fatos ocorridos nesta Casa têm sido testemunhados
e documentados por ambas. Entre esse do_çume_nt_â_rjp comum, normal, que faz parte, diria quase que da atividade

cotidiana do Senado, e a preocupação de montar uma
transmissão exaustiva;-·caritpleta, cujos aspectos em detalhes de termos técnicos não- podemos realmente anunciar, se- como diz o nobre Senador José Lins- tiver a
intenção de criar ainda que um clima psiCológico de
pressão, de constrangimento para o Congresso, evidentemente, deveria ser evitado. Não só esse aspecto, mas t~
dos os demais que possam concorrer para criar uma si-

tuação de constrangimento ao Congresso Nacio~al, de
qualquer natureza, na decisão que venha a tomar no dia
25 de abril. Essa é uma decisão importante. V. Ex• o diz.
Ninguém a contesta. V. Ex• está empolgado com as causas das eleições. "diretasjâ", todos percebemos isto, mas
também o PDS__como partido político majoritário nestá
Casa, is_oladamente majoritário na Câmara, tem o direito de sustentar livremente as suas posições~ de manifestar
a sua opinião, de defendê-las intransigentemente. Agora,
fique certo V. Ex', nobre Senador, que ê um experimentado parlamentar, que cumpriremos o nosso dever em
toda a sua extensão. Portanto, se há a preocupação de
criar um clima artificial, pensando que esse clima pode
intimidar, levar ao afastamento do dever os nossos par~
lamentares, isso não ocorrerá. E o .dever nosso, como o
dever do_ Governo, como o dever do Presidente da República, é assegurar o funcionamento pleno e harmônico
de todos esses poderes. Estou certo de que o interesse do
Partido de V. Ex•, dos demais partidos de oposição e do
nosso é o de criar esse clima, havendo um debate livre,
franco, em que cada qual possa tomar a sua decisão,
assumi-la com a responsabilidade da inerênciã perante
esta Casa, perante o Congresso Nacional, e perante o
País. Essa responsabilidade cada um de nós, fique certo,
que a tomaremos e não invõcaremos n~nhuma circu-nstância para nos eximir dei cumprimento do dever. De
sorte que atê o ponto em que vai, portanto, esse clima de
constrangimento, a que se refere o nobre Senador Jósê
Lins, S. Ex• tem razão. Se esse clima não se configurar,
estaremos dentro de uma divulgação normal de um trabalho parlamentar, como já houve, repito, tantas vezes
nesta Casa.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• acha que é
constrangimento a transmissão ao vivo pela TV e pelo
Rádio dos debates sobre a Ell].enQa Dante de _Ç)liv_eir.a?
O Sr. Aloyslo Chaves- Acabei de dizer que _o fato em
si não é, mas a maneira muitas vezes de apresentar certos
detalhes ou certos aspectos poderá sê-lo. E como isto é
uma questão têcnica mais na sua ...
O SR. HUMBERTO LUCENA- A questão técnica
que depende da televisão ...
O Sr: Aloysio Chaves- ... execução, nós parlamentares não podemos, de antemão, definir-e garàritir, -compe-te à Mesa do Congresso Nacional, como sempre o fez,
examinar essa questão em todos os aspectos, ponderar e
tomar a decisão que julgar mais adequada. Esse exame
não poderemos fazer aqui isoladamente, mas será feito,
sem dúvida alguma, com toda a isenção e com toda dig~
nidade com que reveste os seus atas a Mesa do Congres~
so Nacional.
O SR. HUMBERTO LUCENA - O que não podemos ê policiai'_ a_ ação da televisão, do rádio, e da impren'1
sa escrita. Isto nunca houve no Congresso Nacional. E
tenho certeza que isso não acontecerá na Presidência do
Senador Moacyr Dal\a.
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Ó Sr. Aloysio Chaves- Não foí isso a·que eu disse. Q
que declarei é que certos aspectos técnicos da maneira
como podem ser apresentados, podem, também, induzir
a opinião pública a tirar conclusões que, num contexto
geral, nem sempre seriam as mesmas. Essas questões técni~as são delicadas, não podemos antecipá~las e nem
prevê-las num debate desta natureza. Por isto insisto-;
cabe à Mesa do Congresso Nacional examinar e decidir
o assunto.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas a Mesa não
pode i"nterferli' nUma questão têcnica de transmissão de
televisão e de rádio.

O Sr. Aloysio Chaves- A _respeito da decisão, nobre
Senador, V. Ex•, mais uma vez, parece que não entendeu
o que declarei: ...
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Aloyslo Chaves- ... examinar a questão- não
a questão técnica - que se cotltêffi em toda esta proposição e deferi-la ou não, autorizá-la ou não, autorizá-la
nos termos que achar que pode fazê-lo como têm ocorrido em toda-; as sessões normais, extraordinárias e solenes
do Congresso Nacional. Esse não é um fato inédito e
nem novo. A televisão tem transmitido desta Casa, no
re9into do Senado e da Câmara, em sessões extraordinárias e espectais, os ac-ontecimentOS, _inclusive documentários.
O Sr. Humberto Lucena - Não, nobre Senador ,tem feito flashes. Desta vez quer transmitir todos os detalhes, tod_os_os aspectos - aí é que está a diferençi. O
que ê a transmissão ao vivo, Ex•?
, O Sr. Aloysio Chaves- Transmitir esses fatos em to_d_as_a_s suas minúcias, com d~talhes, compete à Mesa decidir~Y.Ex• sabe que não hã Precedentes nos Congressos
dos países mais desenvolvidos- _como no Congresso inglês e no norte-americano, e em tantos outros --deste
método que, agora, V. Ex• está dize1_1_do qu_e pode s~r, no
momento, conveniente à Oposição, mas devemos defender e adotar medidas que sejam sempre convenientes a
todos os partidos políticos e ao Congresso Nacional e sejam capazes de restaurar o prestígio e o bom nome do
Congresso Nacional. Não desejamos, ã.bSoh.itamente,
que espetácutos que, muitas vezes, possam compiameter
a reputação do Congresso, sejam divlJ_lgados. Não ~emos
tido cenas...
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo do
nobre Líder estã esgotado.
O Sr. Aloyslo Chaves - ... deprimentes, de se jogãr
das galerias do Congresso sacos che"ios de urina sobre a
Mesa e pedaços de cadeiras sobre o CongressO. V. Ex'
sabe de fatos dessa natureza, e não os ignora.
O SR. HUMBERTO LUCENA- O propósito da televisão é outro.
O Sr. Aloyslo Cbaves- Não estou dizendo que é este,
mas estou dizendo que esses fatos já ocorreram. Evidentemente que esses divulgados através da imagem da televisão, não concorrem absolutamente em nada para o
prestígio, para o bom nome do Senado Federal, ou do
Congresso Brasileiro.
O SR. HUMBERTO LUCENA - E se já ocorreram
esses fatos a que V. Ex• se refere a televisão estava pre-'
sente e não ·os documentou. Pelo menos nin"guêni terp
notícia.
O Sr. Aloyslo Chaves- f: porque não fizeram a docume-ntãção cOmpleta, mostraram outras cenas.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Mas se a televisão
desse tanta importância a esses fatos teria trarismitido,
normalmente.
O Sr. Aloysio Chaves - Agora, se tivéssemos tido
uma documentação completa, com cãmeras assentadas
em todos os pontos, no plenário, então teríamos -lido
uma transmissão que teria deixado muito mal, não o
Congressõ, mas sobretudo os Partidos de Oposição e os
- Deptitãdõs que pratic3.ram essas demasias.
O SR. HUM~ERTO LUCENA- O que se dá, nobre
Líder, é que à Mesa compete, isto sim, decidir se vai ou
não facilitar às redes de televisão e as emiSsoras de rádio
e transmitirem, ao vivo, os debates sobre a emenda Dante de Oliveira a partir do dia 25. Quanto -a V. Ex• afirmar
q-ue isso é um fato inusitado, que não se conhece eni nenhum país do mundo, basta lembrar o escândalo Watergãte, ·nas Estados Unidos, cuja batalha se travou dentro
do Congresso, particularmente numa comissão. E tudo
foi divulgado, detalhe por detalhe, ao vivo, pela televisão.
O Sr. Aloyslo Chaves-- Numa comissão técnica, Seriador, algumas cenas, alguns depoimentos foram recolhidos.
O SR. HUMBERTO LUCENA - O que forçou o
PreSidente Nixo -a renunciar a seu cargo -de Presidente.
O

S'r. Luiz Cavalcante- Permite-me V. Ex• um apar-

.te?
O SR. HUMBERTO LUCENA -

Ouço Vc Ex•_

O Sr. LuJz Cavalcante- Meu nobre colega, inegavelmente- e nisso, hoje, hã concenso da Nação inteiraJuscelino Kllbitschek foi um grande presidente em termos de desenvolvimento. E\e,_nos seus cinco anos de gõverno, acelerou ernormemente o desenvolvimento do
BrasiL Mas o que diz respeito ao Congresso Nacional,
pesa-me dizer- Juscelino Kubitschek foi como _que o
seu coveiro, por o haver transferido para cá, para
Bf_aSília~ É circunstância muito feliz para mim, que esteja
aparteando um antigo colega do Palácio Tiradentes,
olide O Povo.nas galerias· era o normal, não era iiineaça,
como ê agora. Povo nas galerias, aplaudindo ou_ apupan~
do, era precioso incentivo para o parlamentar. Lá, povo
era urri corofário indispensável à grandeza dOs debates,
naqudes eventos os m3.is calOrosOS: morte de Getúlio,
impedimento de Café Filho, impedimento de Carlos
Luz, sem que jamais as galerias fossem esvaziadas. Mas
aqui, infelizmente, quando passa da meia dúzia de. "gatos pingados"- que me desculpem os galerianos que estão lá em cima agora- já ~ssus_ta. Esta é _a_ye_!:9ade._ Es- _
tamos como que com medo do povo, e isto é mau porque
esta Casa é a casa do povo. A meu ver, tanto temos nós,
parlamentares, direito de estar aqui, como o povo que
nos trouxe para câ tem o direito de estar nas galerias.
Muito obrigado pela oportunidade desse desabafo.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- O tempo de
V. Ex• está esgotado há 10 minutos, nobre Senador
Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Vou concluir, Sr.
Presidente, depois de ouvir os Senadores Hélio Queiras e
Itamar Franco.
O Sr. Hélio Guelras- Nobre Senador Humberto Lucena, realmente não dâ para entender o pânico, o pavor
de alguns Congressistas com relação a essa transmissão
ao vivo da televisão. De uns tempos para cá, só se ouve
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falar nessa pressão insuportâvel de que estariam sendo
vítimas os- ParlarrientaCeSdo Partido do Governo. Parece
atê que no Brasil não existe Jogo de futebol, e que juiz e
bandeirinha atuam sem assistência. Do jeito que se discute nesta Casa, parece que Senador e Deputado têm
menos coragem do que um juiz e um bandetrinha de futeb.ol, porque um juiz e um bandeirinha de futeb_ol enfrentam, como enfrentou agora o juiz do jogo Flamengo
e América, uma assistênda de quase I 00 mil pessoas, todas elas radicaliz3.das em suas posições. Mas nem por
isso se vai cancelar o espetáculo de futebol e trancar o
Maracanã para fazer o jogo Flamengo e AtÍlérici semninguém. De modo que não vejo por que este-pavor, este
temor de alguns colegas do PDS, com relação à transmissão ao vjvo. Quanto à observação do ilustre Líder do
Governo, de que nos países ciVilizados não hiÍ. transmissão, eu quero invocar aqui o testemunho do nobre Setládor João Lobo, que verificou que as sessões da Câmara
dos Deputados dos Estados Unidos são transmitidas
diariamente, e que apenas o são por transmissão porcabo, mas qualquer pessoa que queira ligar para saber o
que está acontecendo numa sessão ê só acionar o cabo,
pagar "o aluguel, e estará assistindo de $Ua casa toda a
sessão do Lelgislativo Norte-americano. Tam~ém_ não
vejo como se temer e se ter pavor dessa transmissão ao
vivo, tanto m:iis quanto é de se esperar que os homens
que vão votar contra a emenda pelas diretas tenham
consciência do que estão fa-zendo e também a cafãgem
para assumir a posição; não· deVem se esconder,-ilão de-·
vem ficar na clandestinidade, mas mostrar ao vivo, par·a
todo o Brasil, que são contra a emenda das eleições dire- ·
tas. Muito obrigado a V. Ex•

4
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado.
Concedo o aparte ao -nobre Senador Itamar Franco.

Sr. Aloysfo__Chaves- Não prefiro retirar, nem estou
V. Ex' está fazendo uma inversão, como se tivesse partido de mim a declaração. Ela partiu do emin.ente Líder do PMDB. Eu observej, "que não há motivo
para essa apreensão, primeiro porque, segundo V. Ex•
entende, não há fundamento leg!lJ para isso; segundo
_porque _competirá à Mesa decidir.
re~irando,

sr.

O
It8mar Franco- V. -Ex, não disse somente o entendimento do Líder do PMDB. V. Ex' foi mais além e
nós aplaudimos a fala de V, Ex~. "O Ministro das COiriui'J!cações não tem suporte legal para tal medida", salvo
melhor juízo, eu entendi assim. Isso, Senador H-umberto
Lucena, é qUe é fundamental no debate que V. Ex• proPoi'ciõna, porque se depender do Seflador Moacyfballa,
PreSídeOte do Congresso Nacional, já sabemos qual_~ o
·peilSaffierifo de S. Ex• O pensamento do Senador MoaCyr Dana- é Um pensamfmto democrático, é um homem
liberal, um homem que vai respeitar o Congresso Nacional. S. Ex• aqui não representa o PDS, o PMDB ou os
outi"os Partidos de Oposição, mas representa o Congresso Nacional, e a decisão de S. Ex' nós já sabemoS. Vamos então guãrdar- a frase importante do Líder do Governo; .. 0 ~inistro das ComUnicações não tem suporte
legal", goste ou não o Senador _Jos~_Lins.

O Sr. José Llns -

Permite V. Ex• um

aparte~

O SR: HUMBERTO LUCENA - Infelizmente, não
pos-so mais cOnceder apartes, porque já estou alertado
pelo Sr. Presidente de que meu tempo está esgotado ...

-0--Sr. Aloysio Chaves- Mas poderá ratificar o que
disse antes e que foi agora alterado pelo Senador Itamar
Franco.

O SR. HUMBERTO LUCENA - Já havia dito que
ouvjria apenas o nobres Senadores HéliQ Guelras e lta-inar Frãnco
O Sr. Itamar Franco- Senador Humberto Lucena, eu
Sr~ PfesTd~~te, Srs. Senadores, o Senador _Itaffia;
q.ueria primeiramente disCordar do ffiéU amigo Senador
luiz Cavalcante - creio que é a pi-ímeira discordância
Franco antecipou-se a mim numa ressalva que eu faria
ao aparte sempre bem~vindos do Senador Luiz Cavalque temos nesses 8 anos de triibalho - quando S. Ex•
cante, no que tange ao ex-Presidente Juscelino Kubitsfala que o Presidente Juscelino Kubitschek foi o coveiro
check de Oliveira. Sei que S. Ex• nem de longe quis deido Congresso Nacional. A verdade, Senador Luiz Cavalx~_r:_I!I_a_l_aquele_ grande brasil_eiro da nossa história, pois é
cante, é que a deformaç-d.o de certas consciências em relação ao Parlamento brasileiro precisadà ser analisada, e
um dos seus admiradores . A intenção d~ ex-Presidente
---áa República, sem dúvida alguma um dos- maiore~ denão Juscelino Kubitschek ter colocado a Capital Fedúaf
mocratas deste País, foi a de ocUpar com a construção de
em Brasnia. Senador Luiz Cavalcante, veja a que porúo
,Br~snia o territóriO bÍ'asileiro e trazer o progresso para o
chega a deformação: o Lfder do PMDB tem que fazer
Centro-ü'esÍe.
"
um apelo ao Ministro das Comunicações e ao Líder 'da
Governo para se transmitir uma seSsão d_o Congresso
O Sr. Luiz Cavalcante- Concordo inteiramente com
Nacional, uma -coisa que deveria ser e que tem sido norV. Ex~ quanto às irltenções.
nal. Até gostaria, SenadQr Hum-bertO Lucena, que apenas nos fixássemos numa frase do ilust'r_e Uder do GoO SR. HUMBERTO LUCENA - Nunca imaginou
verno, e esta vamos guardar para depois de 24 horas:
que o Congresso Nacional aqui fosse esvaziado. Mas ele
"que o Ministro das COmunicações nãO_ te-m supo-rú~ leo foi sobretudo não em decorrência da transferência da
gal para proibir qualquer transmissão do Congresso Nacional". Esta frase é impo-rtante guardar.- - -capital, mas pela ditadura que se instalou neste País a
partir êle 1964. Daí em diante, o autoritarisino afastou o
povo desta Casa.
O Sr. Aloysfo Chaves- Não ê verdade. V. Ex• é o priPor outro lado, o Senador Itamar Franco também
meiro a proclamar - disse f:u me dirigi ridO 3o Serlador
teve razão quando se referiu a que o Senador Aloysio
Humberto Lucena- que não há fuiú:famento legal para
Ch~wes
concordou com a minha assertiva, de que o IV1iessa decisão do Ministro. Á afirmati\iii nãO partiu de
nistro das Comunicações -não tinha competência legal
mim, mas sim do eminellii! Líder do PMDB.
-para proibir a transmissão ao vivo pelas emissoras de ráO Sr. Itamar Franco- Não, V. Ex• fez assertivas. Taldio e televisão dos debates do dia 25 no Congresso Navez influenciado pelo aparte do nobre Senador José Lins,
cional. _S. Ex• se ler depois, com atenção, as suas palaV. Ex• tenha mudado o seu pensamento, o que eu não
~_ras, verificará que veio ao encontro do meu ponto de
vista, O que não poderia ser diferente, porque real~~nte_
acredito.
não há nenhum dispositivo de lei que dê essa autoridade
ao Sr~ Ministro das Comunicações. Dãí porque disse, e
O Sr~_Aioysfo Chaves- j..,.(l.v se_ trata disso, V. Ex• não
rePito, que entendo_ que essa reunião, que a essa hora
ouviu quem fez ou não a observação ...
deve estar se desdobrando no Ministério das ComuniO Sr. Itamar Franco - Pode V. Ex• até retirar o que
CaçõeS, visa mais a um apelo do Sr. Ministro aos dirigen.disse, mas eu havia anotado aqui...
- tes das emissoras de rádio e televisão, mas a um apelo
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-Constrangedor, porque se trata do poder concedente
diante de concessionários a título precário.
Espero que os concessionários de TV e de rádio não
atendam a esse apelo do Sr. Ministro, e mantenham a
sua decisão de transmitir ao vivo esse grande _acontecimento nacional. Lamento pelo endosso enfático que o
nob.re Senador Aloysio _Chaves deu ao aparte do Senad_Qr José Uns. Talvez não conte com S. Ex• para juntarse a nós perante o Sr. Ministro, para evitar que isto aconteça.
Termino-essas palavras Sr. Presidente, voltado para V.
Ex' solicitando-lhe que de pronto, inclusive, se afaste da
direção dos nossos trabalhos, neste instante, para secom_tmkacc_om _o Sr. Ministro Haroldo de Mattos, a fim de
que essa violência não venha a se consumar, porque isso
frustrará ainda mais a sociedade brasileira, que está toda
engajada ness~ grande movimento, que é_ mais cívico do
que polftico, pelo restabelecimento imediato das eleições
diretas para Presidente da República. (Muito bem!)
() SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena, para uma breve comunicação.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para uma
comunicaçãO. Sem reVisão do orador.)- Sr. Presidente:
Desejo apresentar a V. Ex.• uma sugestão. ~que para
ser decretado o estado de emergência o Senhor Presidente da República tem de ouvir o Conselho Constitucional,
conforme reza o art. 158 da Constituição Federal. O
Conselho Constitu_cionalse compõe do Senhor Presidente dã República, do"Vice-Presidente da República, de V.
Ex•, do Presid~nte da Câmara dos Deputados, do Ministro da Justiça e de um Ministro representante das Forças
Armadas. Com _a ascensão do Dr. Aureliano Chaves à
Presidência da RepúbliCa, em conseqüência da viagem
do Presidente João Figueiredo à Ãfrica -e à Europa, o
Conselho Constitucional poderia, com o voto _do Dr.
Auteliano Chaves, com o votO de V. Ex•. Sr. Presidente,
e com o voto do Presidente da Câmara dos Deputados,
-sustar qualquer intenção no sentido de decretar o estado
de emergência neste País. Então, proponho que V. Ex•,
como membro nato do ConselhJ Constitucional, empreenda gestões para que esse Conselho seja convocado
a fim de que, em reunião dos seus cinco membros, seja
aplicado o dispositivo constitucional que regula o ato
que decreta o estado de emergência, no caso para impedir que esta República mais uma vez caia sob o domínio
do arbítrio constitucionalizado.
Era a sugestão que tinha que fazer a V. Ex• (Muito
bem!)
O-SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) agrãdece a V. Ex•

A Mesa

O Sr. AJoysio ChaveS- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves, para uma
breve comunicação.

O SR. ALO YS/0 CHAVES PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO -DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:
O Sr. Fábio Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• foi citado.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena
por cinco minutos, por uma vez, nos termos regimentais.
O SR. FÁBIO LUCENA (Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu pro-
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pus que V. Ex~ como _m_e_m_b_t_Q nato do Conselho ConstiM
tucional, empreendesse gestões no sentido _da convocação desse Conselho para, em pê de igu-aldade com o
Presidente da República, que é mem~ro nato do Con·selho ConstituciOilãl, decidir sobre a decretação ou não do
estado de emergência. Já se ffcoUS3:bendo que o Presidente da República nãO Vili decretar o -~ta_d_o de emergência, porque, segundo palavras do Líder do Governo,
o que vai haver no País é a adocão de medidas de emergências, que não dependem nem de audiência do Conselho Constitucional, nem de audiêocia do CoilSelho de Segurança Naci0i1al, que só é ouvido quando da decretação do estadQ de sítio. O que pretendo, Sr. Presidente,
com a minha sugestão, é que V. Ex•, como Presidente do
Senado Federal, e conforme permiSSivo -OOiiStituClOilal,
proponha a convocação do Conselho Constitucional e
não que V. Ex• se dirija-ao Senhor Presidente da Re_pública, em absoluto. Que V. Ex• proponha que seja
convocado o Conselho ConstituCional a fim de que, e
esse é o ponto principal da sugestão, com a pres_ença do
Dr. Aureliano Chaves na Presidência da República se
impeça, por três votos contra dois, isto é, com o voto do
Dr. Aureliano Chaves, c_om_o voto de V. Ex' e com o
voto do Deputado Flávio MarcHio, contra os votos do
Ministro Militar, que lá repre.-.enta o Conselho Constitucional, que a Con&tity_ição não determina, e contra o
voto do Ministro da Justiça, a fim de que se impeça que
o Pais seja novamente tragado pela força do arbítrio
cons_tituci_onaHzadQ_, ~a minha sugestão. (Muito bem!)
COMPAReCeM MAIS OS SRS. SENADOIIES:

Altevir Leal - Gaivão Modesto - Pdacir Soares Cid SampaiO- Marco Maciel - Jutahy Magalhães José Ignãcio Ferreira- Mauro Borges- Affcins-o_Ca.margo - Pedro SiinoO.. --

O SR. PRESIDENTE (Moacyr
Hora do Expediente.
Passa-se à

palia)~

E•tó finda a

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nl' 127, de 1982, de autoria da Corriissão Parlamentar de lnquérito, que aprova as conclusões e
recomendações do relatório da Comissão. Pªrlarp.entar de Inquérito instituída pela Resolução n~' 69, de
1978, tendo
PARECERES, sob n's 1.090 a I.Q92, de 1983,
das ComissõeS:__
-de Constituição e Justi~a - ]I' pronunciamento: pela constitucionalidade e juridieidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com d_Li_as- subemendas
que apresenta; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão
de Mi nas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorãvel, nos termos do
substitutivo que oferece.
Em votação o_substitutivo, que tem preferência regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador l_t_amar Fr<!,nco.
O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE:, ENTREGUE: À ReVISÃO DO
ORADOR. SeRÁ PUBLICADO POSTeRIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (M oacyr Palia)- Em votação
o substitutivo.
Os Srs. Senad_orcs que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O Sr. Itamar Franco- Peço verificação da votação,
Sr. Presidente.

0: SR. PRESIDENTE

(Moacyr DaUa)- Vai-se proceder à verificação requerida. (Pausa.)
É evidente a falta de quorum em plenário. Nestas con-o-dições, a Presidência, nos termos r~gimentais;irã suSpender a sessão por alguns minutos a fim de convocar os Srs.
Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está susp~nsa a sessãO.
-(SuSpensa às 15 horas e 55 minutos, a Sessão é reaberta às /ri horas e 5 minutos.}

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ reaberta a sessão.
Persistindo a falta de uorum, a Presidência se dispensa de proceder à verificação- s_olidtad<i. A votação do
substitutivo fica adiada.
Em conseqüência, os itens n9s. 2 a 7 da pauta;-·conslituídos dos Requerimentos n~'s. 857/83, 6/84 e 896/83, e
Projetas de Lei do Senado n~'s. 16/82, 280/80e 21/83, todos em fase de votação, deixam de ser submetidos à consideração do Plenário, voltando a ser apreciados na sessão ordinária seguinte.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobr_e Senador Itamar Franco.
O SR. ITAMAR FRANCO PI'.ONUNCIA DISCURSO QUE, eNTREGUE: À REVISÃQ _DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTeRIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Aimir
lavra ao nobre Senador Jutahy

Pinto)~

Concedo a pa-

Magalhàe~.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- BA, Pro'
nuncia o segUifúe discursO.)- Sr, Ptesidente, Srs. Senadores:
-Karl oeulsch, conhecido analista das Relações Internacionais, comparou o Estado a um navio, dirigido por
um capitão que utiriza meios aperfeiçoados.
A eletrônica permite-lhe determinar a posição do veículo a cada instante, ajustar sua velocidade em função
dos obstáculos ou mesmo evitã-los, quando detectados
pelo radar. A técnica moderna permite, em nível de decisãç_,_ resolver todos os problemas enfrentados pel_o capitão de um navio, e é esta a. razão pela qual, a parte ~ital
deste contém o sistema mov_ido pela eletrônica, que permite resolver todos os problemas de percurso.
Ç_om isso, quis m()str?r o prOfessor ~de Harvard, que o
processo de decis_ão implica um sistema eficaz de comunicação,_ na medida em que quem enfeixa o poder de decidir dev~ concentrar em si_ todo _um Ouxo de inform3ções de origens _diversas, que_ devem ser utilizados ant~s cl!l_escolha definitiv_a."
Esta parábola faz pensar na discussão que vem agitaiido o Congresso Nacional nestes últimos tempos, isto é, a
política brasileira de Informática.
Embora esta política não seja de implantação totainiérite recente, vez que, como mostrõu-o MiniStro Danilo Venturini, na Comi-ssão de Economia, na quarta-feira
passàd<i, seus primeiros- passos foram dados em I972
com a criação, por decreto do Presidente Emílio Médici,
da Co.missão de Coordenação das Ativid3.des de Processámenro Eletrônico.....:... Ct\PRE- órgão__ subordinado aO
rviinistêrio do Planejamerito.
Em 1976, a esta Comi~são-coube a responsabilidade de
formular a Politica Nacional de Informática e foi nesse
quadro, segundo o Ministro Venturinj "que ela estabeleceu o grande objetivo de criação de uma capa-cidade tecnológiCa nacional em termos de projeto, desenvolvimento e produção no Brasil de equipamento de processa-
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menta de dados e de software, meta a se alcançar, principalmente, através de empresas brasileiras.

Se ninguém discute que a Informática tem importância crescente em todos os setores da atividade huiTtana,
"revolucionando técnicas de produção -e-de comércio, a
pesquisa científica, eis meios de transpõrte e de comunicação", influenciandO a organização econômica e soéial
do País, o que tem sido objeto de acirradas discussões é o
fato da nacionalização do setor, não-da freqüente alusão
à-;:~se~va de inercado em favor de firmas brasileiras e da
preferênCia das compras governamentais para produtos
de fabricação dessas empresas.
Como toda decisão política, algumas metas da Secretaria Especial de Informática, conjugada -ao Serviço Nadona! de Informações, encontraram adeptos, bem como
extremados opositore.-..
O debate, tão necessãrio ao esclarecimento da questão
tem-adQUiridO um tom totalmente passional, permeado
de idiossincrasias pessoais ou de exarcebada xenofobia.
E é- lógico que o tom da discussão tem contribuído
para a má elucidação das- alternativas -posSíVeis.
No entanto, de nossa posição lúcida e serena depende
o desenrÕÍar legal dos aconte_cimentos.
t sabido que uma vã lida reserva de mercado para nossas indústrias, demandaria lei federal, na medida Cm que
o privilégio incidiria sobre o princípio coilstitU:ciOnal da
liberdade de iniciativa.
D_evemos, portanto, utilizar toda a nossa racionalidade para enfrentar a complexa matéria a ser legislada, que
~ cert:,imente daquelas que demandam uma competência
maior e um mais sofisticado arsenal de conhecimentos..
~s luzes nos virão _de um debate menos emociona(, ouvidas as partes envolvidas, examinadas as informações,
pesadas as alternativas.

O Sr. Qd Sampaio -

Permite V, Ex• um aparte?

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES todo PraZei-, Senador.

Pois não, com

O Sr. Cid Sampaio- Senador Jutahy Magalhães, a
sua análise é lúcida. Todavia, aqui no Br?Sil, é necessãrio
que nós examinemos o que está se fazendo para desenvolver os processos de Informática. Não existe no Brasil
um instituto de pesquisa com relação aos problemas ligados à Informática. A reserva de mercado assegurou ao
setor da produção a possibilidade de crescer, e a pesquisa
que estâ sendo feita é através dessas empresas. ~ inconcebível que, no momento atual do mundo, quando a Informática revolucionará, fatalmente, as condiçÕes de
vida da humanidade, o Brasil, através dos órgãos oficiãis.-n_ão tenha crtado, estimulado, ainda que fosse ao
lado das universidades, um instituto de pesquisa nesse
sentido: Se-nOútbrlmos o mercado, se nós não temos nen~ institllio, naiuralni.ente ciue- ria comiietiÇão internaCio-nal;- feftã:- por firmas monopolís-tas e oligopolistas
de potencialidade enorme, o Brasil fkarâ mi. eterna -dependência do que seja feito lá fora. E dentro do contexto
internacional, do equilíbrio principalmente político entre
as nações e a sua capacidade .de desenvolvimento, os programas serão limitados, haja vista que, mesmo vendendo
hardware quer dizer, as mãquinas pesadas, os compUtadores pesados ao Brasil, as firmas irifernacionaís não têm
nos fornecido o software necessário, e essas- mâquinas
trabalham com capacidade ociosa. Não só com a capaciçlade ociosa, quero dizer, não utilizando a plena capacidade e possibilidade dessas máquinas. Desse modo, ou o
Br~sil se lança para uma política mais agressiva, assegura às empresas nacionais condições de reter uma parcela
de mercado que lhes permita pesquisar e, ao meSmo tempo, através de novos. institutos de pesquisa o País dedicar
recursos ao progresso e desenvolvimento técnicocientífíCo para novas tecnologias nesse ramo que é fUndamental, para o progresso da humanidade.
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O SR. J1JTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte de V. Ex', Senador Cid Sampaio, pOrque O que eu pretendo, neste instante, é exatamente chamar a atenção do
Congresso para a necessidade de todos nós,- parlamenta-

res, examinarmos essa questão que é do maior interesse
do País. Nás._temos que nos aprofundar no estudo dessa
matéria.
O Sr. João Lobo -

Pefmite V. Ex~ um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES zer, Senador João Lobo.

Com muito pra-

O Sr. João Lobo- Sem querer interromper a leitura
do discurso de_ V. Ex•, apenas só a título de infOTmação,
eu gostaria de dizer que assisti, presenciei a última reunião da ComissãO de EcOnomia do Sellado ê:, nessa õCa--

sião, o Sr. Ministro Danilo Venturini abordou exatamente esse aspecto que o Senador Cid Sampaio levanta,
neste momento. E me parece, pelo menos eu entendi assim naquela ocasião, que a- SEI já entrou em contato
com o MinistériO dã EdUcação e estâ levantando um cadastro de todas as universidades brasileiras onde pode-rão ser montados, verdadeiramente, centros de estudos
da Informática atual. Então, é plano, segundo o meu entendimento, e acho que ouvi bem, na ocasião, o Sr. Ministro Danilo Venturini afirmai- Que aS univerSidades
brasileiras serão todas equipadas com centroS de Pes(i.Uisas de Informática. Isto estou dando a título de informação ao Senador Cid Sampaio, que mé pareCe que nãO
estava presente naquela reunião.
-

Continuando, Srs. Senadores:
Alguns temas clássicos terão dC ser redíriieD.sicinàdos,
pois teremos de analisar a importância da livre empresa e
ªs_ var1:tagens ou não da crescente participação estatal na
economia. Teremos, eventualmente, de debater sobre o
melhor e mais genurno critério de nacionalização de nossa indústria: o que é determinante, no caso? E o capital,
o controle ou a gestão das empresas serem debatidos por
nacionais? Se o fator capital é preponderante, ein que
prop-orção deve ele pertencer a brasileiros para o setor
ser tido como nacionalizado?
Além.disso, precisamos decidir definitivamente sobre
que órgão tem competência ou legitiinidade para traçar a
política de Informática no Brasif.
Todos_ os assuntos precisam ser debatidos e trazidos à
publicidade.
Rec_ordo-me dos tempos em que foi lançado o Programa Nuclear Brasileiro. Àquela época, era um verdadeiro
crime de lesa-pátria levantar qualquer questão sobre o
Acordo Brasil-Alemanha. Depois, com o tempo, a dis~
cursão fOi se racionalizando, apesar de muitos quererem
partir para o extremo opoSto de-consíderar cfime de lesapátriã qualquer defesa do Acordo, mesmo com certas
_ressalvas.
A Informática, a polftica a ela referente, as vantagens
e os perig-os d~ to_dos os posicionamento têm de_ ser_ am- piamente evocados neste plenário.
O Sr. Cid Sampaio- Permite V. Ex• outro aParte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer.

O Sr. dd Sampaio - Senador Jutahy Magalhães,
acho que o problema, na época de hoje, tem que_ser enfren-tado d_e maneira diveisa. Quando assisto nos debates, ainda estarem como verdadeiros mitos os assuntos
subordinados ao capitalismo e ao socialismo, à empresa
estatal ou à privada sinto-me meio deslocado no tempo,
há cerca de 200 anos passados, _quando o mundo era
éõmp1;;iamente dife;ente. Economistas clássicos e Karl
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES _ Nobre Senador
Marx., analisando a situação da época, confrontaram
João Lobo, agradeço-a inforinação de v. Ex•, que 0 Se-idéias e criaram um conflito que se prolonga até nossos
nador Cid Sainpaio já teve oporturlidade de responder.
- dias. Mas, eu pergunto: será que agora, quando a máquiAqui não estou procurando entrar no mérito dã questãÕ - -- na a vapor que surgia naquela época, praticamente desapareceu, quando a eletrônica, a informática, o progresso
em si, mas abordando a nossa obrigação de parlamentar
naquilo a que nós seremos chamados dentro de pouco
científico, a desintegração do átomo, a síntese de novos
elementos, inclusive a localização através da radioativitempo a decidir, porque-nôs;-deste Congresso, é que ire-mos decidir a respeito da política de ínforri:tâtica. E-ntão-,
dade ou a identificação de novos corpos, até então não
não podemos deixar que certas idéias venham a orientar
encontrados na natureza; quando o homem descobre o
ADN e cria substâncias vivas diferentes das que foram
0 nosso voto. Eu pessoalmente, por exemplo, que defendo a livre empresa, não posso considerar que exclusivaencontradas no mundo, eu não entendo como alguma
discussão se mantém _em torno de uma doutrina que surmente devo pensar nesse aspecto, dizendo que sou a favor da livre empresa e, portanto, sou contra a reserva de
giu diante_- de problemas de um mundo que não tem a
mercado. Não é isto, não é êSte 0 raciodnio certo.
menor semelhança com o mundo de hoje. QUando coNós_temos que examinai 0 caSo específico, se neste ca~
meçaram a surgir, em todo o mundo, os planejamentas
so, temos ou não que abrir exceção, mais uma exceção
nacionais, deixou ou perdeu o sentido essa separação esem tantas outras exceções que existem. no Brasil, estati~
tanque que se_ quer fazer; cada Pfl.ÍS_ ten} que procurar as
zação da economia. Mas, será esta uma exceção neces- condições, inclusive inov3r, criar, de modo que haja]ussária dentro do interesse nacional? Se for, nós teremos
tiça na distribuiçãO da riqueza e que os bens. da Sociedaque votar a favor. Como também- não é possível que aqui
de possam atingir as camadas situadas nos- diferentes
se decida somente baseado em quê? Empresa estrangeira
níveis de estratificação. Mas prender esses debates à livre
'não tem direito a fundõ-naf nO Brasil. 'Não é este, tamempresa, ao estatismo, a isso ou àquilo, ligados ao deba~
bém, 0 raciocínio certo. Temos que buscar aquilo que é
te que se travou há duzentos anos passados, acho que
melhor dentro do interesse- nacioGal, e esta vai ser a nos~
não tem mais o menõi- Sentido hoje. E quando se fala,
sa obrigação, esta vai ser a nossa responsabilidade. Não
por exemplo, de países inteiramente cõm a sua Visão pripodemos, depois do que for deb8.tido aqui, jogar a nossa
-vativistã, -como os Estados Unidos, a política de defesa
reaponsabilidade para ninguém, porque aqui teremos
dos seus próprios interesses, a intervenção do Estado em
que cumprir com 0 nosso dever, com a nossa obrigação,
tudo, inC!usíve na defesa da própria estrutura, o que se
estudando este assunto que é do mais alto interesse da
faz hoje nesses países, como os Estados Unidos, é que a
pesqU-iSã ê feita effi maior escala pelas empresas privadas,
Nação.
Por issó, Srs. SenadoreS, é. qué resolvi abordar este
-- porque-detém maior soma de recursos para orientá~ las, e
problema porque francamente, fiquêi preõcUpad? com 0
o Estado as auxilia. Recentemente, para promover a moinício do d6bate, quando vi um certo aspecto passional
dernizaçào da indústria de automóveis, se não me engana discussão da matéria. ACho que temos que racionalino, os Estados Unidos dedicaram a estudos nesse sentizar o debate para discutirmos aquilo dentro do que con~
do, dez bilhões de dólares, o próprio governo, e é um
pafs ~IJ.e se diz emi.nenteJ!lente privativista, eminente~
sideramos que é do interesse naCioriaJ.

O Sr. Cid Sampaio - Realmente eu não estava presente e não tomei conhecimento dessa informação. De
toda a maneira, creiO, complementando -o riieu aparte,
que ê necessário realmente um instituto especi8.1iz"ado,
inclusive para orientar os estudos na-s-universidadeS, evitando que haja duplicidade de esforço em determinados
setores.
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me-nte contrário a qualquer intervenção do Estado. Essas
me_dl_das, em.inenie SenadOr, sifo- políticas. É muito fácil
gerar problemas, gerar tabus, principalmente dentro das
socie_dades pouco ·desenvolvidas, baseado em princípios
teóricos, com ameaças de fantasmas que hoje, no mundo, não mais exístem. Hoje, na realidade, existe uma luta
fiegeffiônica entre dois países que pretendem comandar
os destinos da humanidade: um adota uma doutrina, outro adota outra doutrina; são inteiramente seme:lhantes,
indiferentes para qualquer um deles. Isso é medida externa para conseguir, através da influência ou da mobilização popular, distorcer os fatos e tirar vantagens na
luta pela hegemonia. De forma que estou de inteiro acordo com V. Ex~, quando diz que nós precisamos encontrar no Brasil o caminho adequado, mas certo de que
essa transferência de tecnologia não se fez ainda em nenhum setor, não existe uma indústria que dependa de
tecnologia avançada que esteja sendo instalada no País,
que transfira essa tecnologia. Se a emp(esa vai embora,
com ela vai a tecnologia, no Brasil não fica nada. S há
exemplos de empresa~ que dei~aram o Brasil e suspende-ram a fabricação dos Produtos que aqui eram feitos, inclusive alguns produtos químicos, porquanto essa transreréncia não se faz através da instalação de uma fábrica.
Acho que nesse assunto, ou nós nos aprofundamos nos
conhecimentos, ou reservamos uma parcela de mercado
para dar condições a que as empresas brasileiras, na realidade, expandam a pesquisa nesse sentido e possam enfrentar a competição internacio~al, ou então, nós estaremos definitivamente afa_stados desse problema. Isso, sem
falar nem em estatismo, nem em privativismo, nem em
ideologia, porque essa história eu acho que prende--se a
200 -anos passados, qu-ando surgiu a máquina a vapor.
O SR. JUTAHY MAGALH.~ES - Agradeço, mais
uma vez a V. Ex•, Senador Cid Sampaio, a contribuição
que prestou a este modesto pronunciamento, no qual,
como disse a V. Ex•, e aos nobres colegas, eu não preten~
dia e nem pretendo entrar no mérito, em si, da questão.
Apenas estamos teorizando sobre ela e chamando a um
debate, a ao aprofundamento de um debate que terâ que
ser feito.
O Sr. Cid Sampaio -

Eu_ c_oncordei.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES:- V. Ex• concOrdou
plenamente_ comigo, como acho, exatamente, que nós
não podemos, neste debate a ser realizado, nos cingirmos
ao problema de capitalismo ou não. Nós t~mos que v~r
aquele interesse nacional; se o interesse nacto_nal_é da ltvre empresa ou se o interesse nacional serã _da e:statizaçilo, da reserva de-mercado ou.d~ uma mistura de entendimentos a esse respeito. Se uma parte deve ser reservada-ou se__outra pÚte não deve ser reservada. Eu, francamente, hoje, não teria condições de, aqui, manifestar o
meu ponto de vista a respeito des~a matéria, porque acho
que deVeremOs todos aprofundar os nossos estudo_s ...
O Sr. Cid Sampaio- De acordo com V. Ex•
O SR. JUTAH_Y MAGALHÃES- ... porque acredito
que cesta mat~ria é do maior interesse nacional. Então
nós não poderemos dar opiniões, o nosso voto, baseado
numa ligeira informação.
Eu tenho acompanhado os debates que têm sido realizados sobre o_ problema. Tive oportunidade de manter
_um estreito relac_ionamento, um certo dia, lã na Secretaria de__Segura-nça Nacional, sobre o assunto. Mas isso
não é suficiente para que eu coloque, aqui, um ponto de
vista baseado em fatos, e eu possa dizer: bom, eu estou
convecido de que o interesse nacional é este. Posso ter
uma idéia hoje, mas o que eu quero dizer é que todos nós
aqui temos um espírito público suficiente para tomarmos
uma medida e uma d~cisão que for do interesse nacional
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e, dentio desse espírito ê que concluo o meu pronunciamento dizendo, SrS. Senadores:
O interesse naciorial deve ser buscado no diálogo fecundo, sem que este ou aquele congressista queira se investir da qualidade de mais patriota que outros, pois o
debate só trará frutos positivos se nos conscientizarmos

de que, sejam quais íoi'em as suas opiniões ou os seus
partidos políticos, todos os parlamentares têm por meta
primeira a defesa dos interesses de sua pátria. (Muito
.bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Raimurido Parente.
O SR. RAIMUNDO PARENTE (PDS- AM. Pronuncia o seguirite discursO.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o assunto que me traz, hoje, a esta Tribuna eu já o
enfoqUei anteriormente, de maneira até um tanto enfática, em virtude do sentido emergencial do problema.
Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao apelo
que enderecei ao Exml' Sr. Ministro do Interior, no sentido de que examinassa a possibilidade de incluir os Vales
do Madeira e do Purus, no elenco de Pólos abrangidos
pelo POLAMAZÚNIA, programa que, como o sabemos
todos, tem um carãter especial e foi implantado de modo
oportuno pela Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUOAM.
Daí, meus ilustres Pares, a razão de estar eu reiterando
o pedido já feito aõ nobre Titular do Minsitêrio do I_nt~
rior, com vistas_a_ iriCorp-Cítai ãoS benefícios de uma política admiriistra"tiVa indiscutiVelmente válida, a área dos
Vales do Madeira e do Purus, compreendendo
507.467km 2 , objetivarido a promover o seu desenvolvimento sócio-económico, de modo a que possa ser colimada a grande meta do progresso regional.
Como afirmefda vez anterlor, o Pólo agora n-ovamente soliCitado, que poderia chamar-se de Pólo Madeirã.Purus, inclui, por esta propositura, os Muriícíplos- de
Humaitá, Auxiliadora, Manicoré, Novo Aripuanã, Axinim, Borba e Canumã, no Madeira, e Lâbrea, Canutama, Tapajós e Pauni, no Purus, cujo efetivO- popi.ilãcional é de 290.662 habitantes, resultando numa densidade
demográfica de somente 1.75 habita_ntes por quilómetro
quadrado, aproximadamente.
Esses Vales, Sr. Presidente e Srs. Seiladores, possuem
condições de infra-estrutUra aS-mais precátías-pOSsiVeís,
refletindo o estado dê carência absoluta daquelas regiões, no que respeita aos mais diferentes setores, como o
da energia, o dos transportes, o da educação, o da saúde
e do saneamento báSíCO; espelhando realidades as mais
dolorosas e mais pungentes, conforme enfatizei no pronunciamento que antecedeu a este.
Sob o ponto de vista econômico, o Vale do Madeira
representa, talvez, a mais rica região do Estado do Amazonas, pelo fato de englobar uma enorme gama de recursos naturais em potencial, os quais, lamentavelmente, em
sua quase totalidade, ainda não dimensionados nem estudados convenientemente, como é o caso dos recursos
florestais, quer para a exploração de madeira, quer para
a exploração dos produtos da floresta, como a borracha,
a castanha, as gomas não elásticas etc.
No campo mineral, esses recursos se traduzem, sobretudo, pelos depósitos de calcário, de cassiterita, de man~
ganês e ainda pelo ouro aluvionar. Por outro lado, a fauna ictiológ[ca, como tãmbém já o disse, nos rio_s Madeira
e Purus, com seus respectivos afluentes, possibilitaram, a
despeito de toda uma estrutura rudimentar, o desenvolvimento da pesca como uma atividade de impol'tante
destaque, valendo destacada, do mesmo modo, a alta
significação dos _rec_ursos hídricos com seus usos yoltados para a navegação e para as finalidades hidrelétricas.
Finalmente, merecem.referênciã -os recursos do solo, que
embora pobres em sua grande maioria, apresentam riiãil-
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chas signifiCativas a indicar solos de média fertilidade,
que poderiam ser aproveitados para a produção de alimentos, com as ãreas menos i-ndicadas a essa atividade
sendo aproveitadas para a pecuária, especialmente onde
a vegetaçãÕ é menos significativa, cOmO o casO dos campos naturais e dos cerrados.
Por isSo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reforçando,
como o fiz da vez_ anterior, a solicitação Cjue agora dirijo
ao Ministro Mário Andreazza, creio válido ressaltar,
mais outra vez, o papel estratégico que as regiões dos Vales do Madeira e do Purus certamente desempenharão
dentro de um curto espaço de tempo, destacando que,
por ora, apenas o Município de Humaitá e parte do Município de Novo Aripuanã, no Madeira, estão realmente
envolvidos dentro de um contexto de frente pioneira de
colonização, que parte do eíxo dinâmiCO áci País em direção à Amazónia, sendo que, exatamente a partir de
Humaitâ, localizado de maneira privilegiada na conlluência das· rodovias Manaus-Porto VelhoTransamazônica, atravessando o Rio Madeira, é que se
intensificará o fluxo de carga entre a região de Manaus
com o Acre e com Rondônia e, atravês desse Estado,
com o Centro-Sul e o SUdeste do País, poiciue em verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a pavimentação da
BR-364 vai dinamizar, :iinda m:iis, os fluxos económicoS
e sociais entre a Amazôllia Ocidental e os pólos mais
vibrantes da economia nacional, permitiit-do o escoamento eficiente dos produtos industrializados pela Zona
Franca de Manaus.
Por tudo isso, estou plenamente convicto de que o pedido que agora reitero, cor:n o mesmo ardor e com o mesmo empenho, encontrará a devida ressonância junto ao
Sr~ -MiniStro do Interior, porque simboliza e traduz os
mais autênticos interesses da Amazônia, em busca do seu
desenvolvimento e da melhoria de vida do seu povo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Almir Pirite)- Concedo a palavra_ ao no_j)re Senador Marcelo Miranda.

O SR. MARCELO MIRANDA (PMDB- MS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Brasil vive o momento de crise maís profunda da
sua história. Preocupa-me este período pOrque passa o
nosso País, reputo-o de extrema gravidade,
O estrangulamento do processo econômico, com a deterioração da nossa economia, os descaminhos do projeto social, com o agravamento de disparidades inconcebíveis num país cujos recurSos contrastam rigõros"amei1te
com a realidade que defrontamos todos nós.
o-direcionamento da política nacional, com recuos e
avanços, como que intentada pelo método do. "ensaio e
erro", gerando intranqUilidade e revelando incertezas
quanto a seus objetivos mais primárioS.
·
A História não registra, pelo menos há 40 anos, a deterioração destes três parâmetros ao mesmo tempo ou seja-m o económico, o social e o político. Tratarei especificamente deste último pela atualidade- do tema, mas sem
dar-lhe prioridade sobre os demais, pois todos -são igUal- mente desastrosos dentro do contexto em que vivemos.
A redemociatização do País, anseio gei-a! dã Nação,
não obstante um avanço reconhecido, ainda encontra resistência numa minoria inconformada em pefder as vantagens do arbítrio, que se sustenta, indisfarçadamente,
no argumento de que as liberdades democráticas dificultarão gestão do projeto sócio-econômico do País.
Quantos, neste País estão satisfeitos com a situação
atual'? Certamente muito poucos acobertados pela estrutura elitista que oprime a grande maioria do povo brasileiro.
A crise do Brasil, de natureza política, tem seu fulcro
na ausência de credibilidade, na falta de c_onfiança de
que se ressente o Governo. Há uma necessidade imperio-

sa a ser satisfeita, neste Pafs. A restauraçãJ, a nível dç:
governo, de poder, do liame intríseco entre a fala e a
ação, ou do discurso e a ação.
Sintomas dos mais evidentes podem ser detectados nos
descompassas entre a pregação democr~tica e a intocabilidade de- <irtos setorf:s do Governo, como os da gestão
económico-financeira; por exemplo, mais vale uma portaria do Presidente do Banco Central, em termos de efei~
tos e repercussão no seio da sociedade, que todo um
elenco de medidas do Congresso Nacional.
Tenta-se, pois, forçar a convivência da democracia
com segmentos do absolutismo. Como corrigir esses desvios?
Pro pugnamos como representantes do povo, pela instituição das eleições di retas para Presidente da República já. Questão de _coerência com o que representamos.
Fomos el~itos pelo voto direto representantes desse mesmo povo para através do voto, da palavra, e da ação,
representá-lo, t desejo de 90% da Nação brasileira" votar
para Presidente da República já e, portanto, seus representantes Deputados e Senadores, deverão criar condições para o pronto atendimento deste povo. Certo que
as- eleições diretas não resolverão, por si só, esse grande
problema.
Mas serão elas um grande passo, o prime1fo e-inais ím- portante, para oportunizar as reformas e as miidã:nças
necessárias a um projeto polítiCo qüe tenha identidade
com a Nação brasileira.
Sem eleições para o Governo, a Nação perdeu duas·
vezes - o povo perdeu a sua representação, que faz o
Governo legítimo; o Governo perdeu a representatividade, que faz o crédito perante o povo.
Todos os nossos problemas têm as suas raízes cravadas na ilegitimidade do poder. E o poder não se tornou
il~gítimo por serem indiretas as eleições, mas principalmente pela sucessão de anomalias e casuísmos que_ prostituiram o nosso sistema eleitoral.
Violentada_ a representação, abastardou-se a representatividade do poder. O Governo, sem o aval Popular,
perdeu-se num sistema pendular que vai do autoritário
ao paternalista.
Divorciado da Nação, o Governo já encontra resistência no seio do seu próprio partido, o PDS; cujos parlamentares relutam em continuar dividindo apenas os éinus da administração. É o sintoma mais evidinte dos desacertos potfticos do Governo. Seus parlamentares se debatem em dúvidas entre arrostar os riscos deste Governo
ou_ ficar com _o povo, que os elegeu.
Há anos que o povo e Governo se divorciaram. O
problema, este sim, é do povo e não do Governo. ~ o
povo que sofre. O Governo, bem ou mal, se escori na
poder, que ele a si mesmo atribui, e se refC:stda em mordo!llias, çomo que ironiZando a passividade da população brasileira. O povo tem que sair às ruas, para praças
públicas, a fim- de cobrar as mudanças que a Nação reclama__
Temos visto este povo na rua, milhares de pessoas em
todas as praças brasileiras e não se trata de mobilização
forçada, Fizemos grandes comícios em cidades de Mato
Grosso do Sul, culminando no dia 24 pióximo passado
com 40.000 pessoas nas ruas de Campo Grande.
Quem cala consente. E a omissão e a passividade, nesta hora difícil da vida nacional, é crime de lesa-pátria.
O povo não estâ nas ruas em defesa de interesses PartidáriOS: Esse movimento tem as cores e os matizes da nacionalidade brasileira e congrega todas as suas forças vivas, os Partidos Políticos, a ABI, OAB, os Sindicatos, as
Tgreja"s~ os Estudantes, a Dona de Casa, o Trabalhador
rural, a Inteligência Naciõnal. a Síntese da Cons-Ciência Nacional.
Não vamos nos calar, porque não consentimos mais
ess-e e-stadO de coisas.
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QueremoS participar. E participação signÜica edificar,
construir, laborar em conju-nto,- pensar, dividindo res~
ponsabilidades.
Somos uma Nação amadurecida, capaz ·e suficiente
para decidir sobre o nosso próprio destino.
E essa consciêil.cia é que nos terri levado para as praças
públicas, em todo a· País expressando o clamor cívico de
um povo que rejeita a tutela, que despreza a· paternalismo e reivindica a sua autonomiã polítiCa.
- Queremos os nosSos direitos de poVo indepeildente e
civilizado - todos onnfs-sos direitos!
E começaremos por eleger o nosso futuro e próximo
Presidente da República. O Governo "futuro, os seus caminhos e suas diretrizesteiâo o traço, a marca de toda a
Nação.
Trata-se de um problema de ordem política, que só erradicaria de vez _com o chamamento do povo, com o
reencontro do poder com a Nação. E isso se realiza por
via de eleições diretas, em todos o_s níveis e com um ftovo
poder constituinte, para a sagra-ção, através de institutos
próprios na Carta Magna, esútbeiCcendo um Projeto-Político em que se identifique povo e Governõ, num -Só
bloco, coeso, unindo a Nação para, numa só voz,
autoconvocar-se na restauração da Política Econômica e_
Social tão necessária para- a melhoria da condição de
vida da gente brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- 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 Resolução n~'
127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões e recomendações dO
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n"' 69, ·cte 1978, tendo
PARECERES, sob n'~'s-1.090 a L092, de 1983, das Comissões;
-de Constituição e Justiça- I~> pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 2"'
pronunciamento: pela constitucionalídade c juridicidade
do substitutivo da Comissão de Minas C Energia;- e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do substitutivo que oferece.

4
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michil_es, solicitarido, nos tennos dos arts. 75, c 76e 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 os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorie-ntUção de sua política, examinando ainda os motivos e causas da fragili_dade do modelo da Zona_Franca
de Manaus.
(Dependendo ·de Parecer da Comissão de Economia)

5
Votação, em pririteiro turno, do Projeto de Lei do Senado n"' 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza., que dispõe sobre a proibição de importar, alho,
tençio
PARECERES, sob nl's 817 e 818, de 1983, das ComiSsões:
-De Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.

6
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitudonalidade, nos termos do art. 296 do Regimento !n_terrio), do-Projeto de Lei do Senado n~> 280, de 1980,de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasif-opine sobre_ escolfiade magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdiÇão em todo o território nacional, tendo
PARECER, sob n"' 634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstituciorialidaR
de, com voto vencido do Senador José lgnácio Ferreira.

a

7
Votação, -em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Jntern.o), do Projelo 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 aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individual de passageiro:;, mediante subsídio, nas 09ndições que especifica,_ tendo
PARECER, sob n~ 710, de 1983, da Comissão
de- Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Está encerrada a sessão.
Votação, em turno único, do Requerimento n'~' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno:
a criação de uma Comissão e-sPecial, composta de 7 (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 subsídios concedidos ao setor petrolífero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável

3
Votação, em turno único, do Requerimento n~> 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurcma e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério -da PrevidênCia
e Assistência Social, a fim de que, -perante o-Plenário,
preste informaçõeS Sobre-a crise econômica e financéinl
da PrevidênCia ·e AsSistéiicia SoCial.

(~evanta-se

a sessão às I7liol-as

e·so niÍiiUtos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
VIRG{LIO TÁVORA NA SESSÃO DE 6-4-84 E
QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR, ..
SERIA PUBLICADO POSTERIOMENTE.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS-CE. Para discutir o projeto,f- Sr~ Presiqen(e·; Srs. Senadores:
Na ausência do Líder Aloysio Chaves, julgamos de
nossa obrigação defender a emenda apresentada por S.
Ex~ que o fez para, justamente, reforçar ainda mais os
efcifos benéficos que esse projeto possa ter sobre as finanças dos Estado.~ e Municípios.
Sr. Presidente, é conhecida a somatória de dispositivos
legais que, :;.ucesSivamente, foram introduzidas na Lei n~
2.004, pertinentes justamente à exploraçã9 da plataforma contirietita(-Quãndo o Projeto n<:> 1.516 e o ProjetO n~>
1.517, nos idos de 1951 e 1952 vieram ao Congresso Na-
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cio!1_al teve, e~ iodo este País, e~sejo de deflagrar uma
das grandes campanhas cívicas jâ conhecidas, a chamada
campanhl.'l "O petróleo é nosso".
Mas, àquela época a Lei n"' 2.004 justamente a resultante desses dois projetos, ou mais especificamente do
Projeto n~' 1.516 com alguns artigos e o Projeto n~>!.517
- a exploração da plataforma continental era algo praticamente desconhecido dentro da tecnologia petrolífera.
Foi, pois, quando começou o desenvolvimento da mesma a que esses dispositivos foram aplicados em favor do
Conselho Nacional do Petróleo, do Ministério de Minas
e Energia e até cfo Ministério da Educação.
Havia tese de que a plataforma continental não pertencia aos Estados e sim à União. Não haveria plataforma continental de Bahia, Rio de Janeiro, Ceará como
uma unidade pertencente ao Estado, e sim pertencente
.ao todo que era dentro da Federação. Ora, no momento
atual, esses recursos são destinados à formação dos estoques ~eguladore~_ de combustível em sua maior parte.
Da noite para o dia não poderia, no meio de um ano, a
não ser com uma grande alteração em toda essa política
ejus~ament~ no mQrnento em que temos alvíssaras quanto a nossa economia, a nossa independência, que estamos vendo dentro de 8, lO anos nesse setor, modificar no
meio de 1 ano, no meio de um exercício, a destinação
desses recursos, sem que houvesse grandes dificuldades
quanto à fOrmaÇão óesses estoques reguladores.
Para impedir que o Governo Federal fosse obrigado a
vetar essa matéria que é de interesse de todos os Estados
e Municípios que estão à espera pela dádiva da natureza,
na plataforma continental que lhes defronta o território,
de os receber, é que o eminente Senador Aloysio Chaves
encontrou essa maneira, jã aceita pelo Governo, de justamente fazeT com que esse projeto, uma vez aprovado
não tivesse, por iitipossibilidade de aplicação instantânea, o 'leto aposto. São estas as razões pelas quais achamos o projeto com apoio unânime da Casa, e a emenda,
COI!_!_ as restrições que aqui já ouvimos, devem sei' aprovados.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

ATA DA 20• SESSÃO,
REALIZADA EM 2S-3-84
(Publicada no DCN ~ Seçào II, de 29-3--84)
Retiflcações
No Projeto de Lei da Câmara n~' 35/83 (n~> 1.656/.83,
na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que <!Itera dispositivos do Decreto-lei n9
2..848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dá
outras providências.
Na página 0358, 3• coluna,
Onde se lê:
... Discriminantes __...
Leia-se:
...Discr(ffiinantes Putativas .
Na página 0363, 3' coluna,
Onde se lê:
I~

Executados os casos dos incisos ...
Leia-se:

§ J9

Excetuados os casos dos incisos ...

§-

No mesmo diáriO, no Projeto de Lei do Senado n~'
32/84, que reajusta os atuais valores de vencimentos e
proventos dos servidores ati vos e_ inativos do Senado Federal,- beffi assim os das pensões, e dá outras providências, na página 0369, I~ coluna,
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Onde se lê:

Reajus os atuais- Valores ...
Leia~se:

Reajusta os atuais valores ...

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Seçio II - de 30-3-84
Retifh::açiio
NO DCN - Seção II - de 30-3-84, pâgina 0420, 2•
coluna, no enunciado do discurso proferido pelo Sr. Octávio Cardoso,

Onde se lê:..
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. QC- _
TÃVIO CARDOSO NA SESSÃO DE 18-3-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR.
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.
Leia-se:
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SS. OCTÁVIO CARDOSO NA SESSÃO DE 28-3-84 E
QUE, ENTREGUE À REVISÃODO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Comiss_ãQ de Redaçào sob a Pr.esidência do.Senhor Senador Almir Pinto, presentes os Senhores Senadores Jorge
Kalume e Alfredo Campos.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, P~ssos Pôrto,
Vice-Presidente, Alberto Silva, Saldanha Derzi e Claudionor Roriz.
É lida e- aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Jorge Kalume apre-senta a redãÇão do vencido para o
turno suplementar do substitutivo do Senado ao Projeto
de Decreto Legislativo n9 15, de 1982 (n9 134/82, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto Básico de
Cooperação Cienfífica e Tecnológica entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Cooperativista da Guiana, concluído em Georgetown, a 29 de janeiro de 1982.
__ Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro ·sou:ta:, Assistente .. ad hoc" a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

3' Reunião, realizada
em IS de março de 1984
EXTRAORDINÁRIA

ATA DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE REDAÇÃO

I• reunlio, realizada
em 14 de março de 1984
Ãs quatorze horas e trinta inírni:tos do dia quatorze do
mês de março do ano de mil n_ovecentos e oitenta e qua-

tro, reúne-se a Comissão -de Redação com a presença dos
Senhores Senadores Saldanha Derzi, Alberto Silva, Jor-

ge Kalume, Almir Pinto e Passos Pôrto.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo e Claudionor Roriz.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Saldanha
Derzi dá ciência à Comissão do Ofício da Liderança do
PDS, propondo o nome do Senhor Senador Passos Pôrto. como titular, na vaga aberta pela eleição do Senhor
Senador Lomanto Júnior como-Vice-Presidente do Senado Federal, e do Senhor Senador Almir Pinto, como suplente.
Em seguida, o Senhor Presidente comunica aos presentes que a reunião destina-se à eleição dos novos Presidente e Vice-Presidente da Comissão, tendo em vista o
impedimento do Presidente Lomanto JúniOr, como -preceitua o§ 19 do art. 78 do Regimento Interno.
Procedida a eleição, verificou-se o seguin-tet-eSUUado:
Para Presidente:
Senador João Lobo ......•_...... , ··-·-~ ·~·~5- votos
Para Vice-Presidente:
Senador Passos Pôrto .. _. ·-~· ....• -,--. -~-·-~· 4 votos
São proclamados eleitos Presidente e Vice-Presidente
da ComissAo de Redação, respectivamente, os Senhores
Senadores João Lobo e Passos Pôrto.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen CiSti()" Souza, Assistente "ad hoc" a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente. -Saldanha Derzi
- Almir Pinto - Passos Pôrto -Jorge Kalume- Alberto SUva.
2• reunião, realizada
em 14 de março de 1984.
EXTRAORDINÁRIA
Ãs quatorze horas do dia quatorze do mês de março
do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a
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Às quinze horas do dia quinze do mês de março do
ano_de_mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidência do Senhpr Senad_9r
Passos Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Senhores.Senadores Almir Pinto e Saldanha Derzi.
Deixal)l de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo,_ Presidente, Alberto Silva e
Claudionor Roriz.
É lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em q-ue o Senhor Senador Saldanha Derzi apresenta a redação do yencido para
Oturno sUPlementar do Projetei-de Lel dO-SenadO n9 337,
de 1981, que altera dispo-sitivos do Código· Penal Decreto-lei n\0 2.848, de 7 de dezembro deJ940, e do Código de Processo Penal - Decreto-lei n9 3.6_89, de 3 de
outubro de 1941.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por enc-errada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assfsti:ilte"ad hoc, a presente Ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

4• Reunião, realizada
em 19 de março de 1984
EXTRAORDINÁRIA
Às quatorze horas do dia dezenove do mês de março
do ano de mil novece_ntos ç oitenta e quatro, reúne-se a
Comissão de Redação sob a Presidência-do Senhor Senador Passos Pôrto, Vice-Presidente, presentes os Senhores
SenadOres Claudionor Roriz e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Alberto Silva e
Saldanha Derzi.
E lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Sena~
dor Claudionor Ro_riz apresenta a redação __ do vencido
para o segundo turno regimental do Projeto de Lei do
Senado n9 139, de 1980, que dâ nova redação ao art. 836
do Decreto-lei n95.452, de (9 de maio de 1943- Consolidação das Leis do Trabalho.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, As_sistente ad hoc, a presente Ata que, uma vez aprovada,
será assin~da pelo Senhor Presidente.

5• Reuniio, realizada
em 28 de março de 1984

EXTRAORDINÁRIA
Ãs dezoito horas e quarenta minutos do dia vinte e
oito do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta
e quatro, reúne-se a Comissão de Redação sob a Presidérí.cia do Senhor Senador João Lobo, presentes os Se~
nhofes Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, e Almir
Pinto.
Deixam d_e comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha Derzi, Alberto Silva e C\audionor Roriz.
E lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Passos Pórto apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n'>' 3, de 1984 (n'>'46/84, na Câmara
dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da
República a ausentar-se do Pafs na primeiri quinzena do
mês de abril de 1984.
Nada mais havendo a tratar,_dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem Castr'o Souza, Assistente-ad hoc, a presente Ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

6• Reunião, realizada
em 29 de março de 1984
EXTRAORDINÁRIA
Ãs- dezesseis horas do dia vinte e nove do mês de
março 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 Almír Pinto e Jorge Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
Roriz, Alberto Slfva e Saldanha Derzi.
1:: lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Seitador Almir Pinto apresenta a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n9 31, de 1983 (n'>'\9/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comer~
cial entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo do Marrocos, concluído em Brasília, a t 7 de
fevereiro de 1983.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, Assistente, ad hoc, a presente A ta que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

2• Reuniio realizada
em 21 de março de 1984
Ãs nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de
março de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da
Comissãp, sob a presidência do Sf. Senador Murilo Badaró, Presidente, reúne-se a Comissão de Constituição e
Justiça com- a presença dos Srs. Senadores Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, Martins Filho, Passos Pôrto, OCtávio Cardoso, Almir Pinto, José Fragelli, Pedro Simon e
Severo Gomes.
Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Srs.
Senadores Guilherme Palmeira, Carlos Chiarelli, Carlos
Alberto, Marcondes Gadelha, Amaral Furlan,_ Odacir
Soares, Josê Ignácio Ferreira, Hélio Gueiros-e Enêas Faria.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente declara
abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada_ como aprovada.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes da pauta, na ordem determinada pelo_Sr. Presidente.

Abril de 1984

Item 2. Projeto de Lei da Câmara n~' 277, de 1983 (PrOjeto de Lei nll 1.848-B/83, na CD), que dispõe sobre a afte--

ração do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, e dâ outras
providênCias. Autor: Presidente do Superior Tribunal
Eleitoral. Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável quanto ao méiito, po-r oportuno e conveniente.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação
o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 3. Projeto de Decreto_ Legislativo nll 41, de 1981 (Projeto de
Decreto Legislativo n9 l02-Bf81, na origem), que aprova
o texto do Acordo de Cooperação científica e tecnológica entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Colômbia, assinado em Bogotá, a 12 de março de !98l. Autor:- Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Relator:
Senador Pasoss Pôrto. Pafecer: favOrável ao Projeto e, a
emenda substitutiva n~' 1 -dà Câmara dos Deputados.
Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votaçãO-o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 4. Projeto de Lei da Câmara nl' !00, de 1983' (Projeto de Lei n~'
2.97!-BJSO, na CD), que cria a Junta de Conciliação e
Julgamento de Cotia, no EStado de São Paulo, e determina outras providências. Autor: Deputado Henrique Turner. Relator: Senador Martins Filho, Parecer: favorável,
por constitucional e Jurídico. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe erri votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 5. Projeto de Lei da Câmara n~'

77, de 1983 (Projeto de Lei n• 1.559-B/79, na C})), que
comete à Justiça do Trabalho competência para dirimir
questões relativas a contrato de IQcação entre empregado
e empregador. Autor: Deputado Nilson Gibson. Relator: Senador Pedro Simon. Parecer: favorável quanto ã.o
mérito. Posto em discussão o parecer do Sr. Senador José Fragelli solicita a palavra, para discordar do projeto,
por este não fazer distinçã-o -entre o contrato de urbano e
rural. Posto em votação o parecer, é o mesmo aprovado,
com votos contrários dos Srs. Senadores José Fragelli e
Helvídio Nunes. Item 6. Projeto de Lei da Câmara dos
Deputados n"' SI, de 1983 (Projeto de Lei n'<'731-B/79, na
CD), que dá nova redaçãõ-iõ 9JTdO"S.rtlio 670 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto·
lei n9 5.452, de ]I' de maio de 1943. Autor: Deputado
Freitas Nobre. Relator: Senador José Fragelli. Parecer:
favorável, por constituciõn:i.l e jurídico. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer,
que é aprovado, com voto contrário do Sr, Senádor Passos Pôrto, Item 9. Projeto de Lei da Câmara n"' 91~ de
1983 (Projeto de Lei n<? 2.498-B/79, na CD), que acrescenta parágrafos ao artigo 477 da Consolidação das Leis
do Traalho, aprovada pelo Decreto-lei n<? 5.452,-de l'<' de
maio de !943. AutOr: Deputado Osrnar Leitão. Relator:
Senador Martins Filho. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo diScussão, o Sr, Presiden~
te põe em votação o parecer, que é aprovado pcir Una-nimidade. Item I I. Projeto de Lei da Câmara n"' J34, de
1983 (Projeto de Lei n"' 4.111-B/80, na CD), que acres~
centa dispositivo ao Decreto-lei n~' 3.347, de 12 de junho
de 1941, que instituiú--Oi'Cgime de beneficíos da família
dos segurados do IPASE. Autor: Deputado Léo Simões..
Relator: Senador Martins Filho. Parecer: contrário, por
inconstituéional c injur1dico. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado
por unanimidade. Item 14. Projeto de Lei da Câmara nl'
36, de 1983 (Projeto de Lei n~' 3.176-B/80, na CD), que
altera o artigo 830 da Consolidução das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n<? 5.452, de I<? de maio de
1943. Autor: Deputado Simão Sessim. Relator: Senador
Helvídio Nunes. Parecer: contrário- qUanto ao mérito,
por inconve-niente. Foi concedido vista ao Sr. Senadoi
Martins Filho, em 23 de junho de 1983, e foi devolvido
com voto em separado, favorável ri.o projeto. Posto em
votação o parecer, é o m·esmo ãprovado, com voto c"on-
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trário do Sr., Senador Pedro Simon, e voto vencido, em
separado do Sr. Senador Martins Filho. Item 15. Projeto
de Lei da Câmara nQ 246, de 1983 (Projeto de Lei n.,.
3.747-B/80, na CD), que introduz alter2.ção na Lei n~'
4.215, de 27 de abril de 1963, que dispõe sobre o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Br~sil. Autor: Deputado
Jerônimo Santana. Relator: Sellãdor Helvídio Nunes.
Parecer: contrário quanto ao mérito, Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é
aprovado, com voto contra o Sr. Senador Pedro Simon.
Item 16. Projeto de Lei do Senado n<? 62, de 1983, que
dispõe sobre a venda de combustível aos motoristas profissionais de Táxi. Autor: Senador Humberto Lucena.
Relator: Senador Aderbal Jurema. Parecer: favorável,
por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o
Sr. Presidente põe em votação_o parecer, que_j_ª-Provado
por unanimidade. Item 17. Projeto de Lei do Senado n~'
98, de 1981, que dá nova redação ao item III, do artigo 41'
da Lei n~' 4.595, de 31 de dezembro de 1964 e determina a
submissão ao Congresso Naciõnal do Orçamento Monetário. Autor: Senador Itamar Franco. Relator: Senador
Pedro Simon. Parecer: favorável,por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe
em votação o parecer, que é aprov3.cfó por unanimídade.
Item 23~ Projeto de Lei do Senado n"' 53, de 1983, que
dispõe sobre a realização de palestras, nos cursos de I~' e
29 graus dos estabelecimentos de ensino do Pais, sobre
personalidades que se"-destacam no plano naCional ou estadual, e dá outras providências. Autor: Senador Jorge
Kalume. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: Solicitando pronunciamento do Conselho Federal de Educação. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe em
vota-Ção o parecer,- que é apiovado pOT uri.ailimidade.
Iténl 24. Pfojeto de Lei do SenàdO n9 41, d~_1982, que
acrescenta artigo ao Decreto-lei n9 594, de 27 de maio de
1969, que institui a Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências. Autofa: Senadora Laélía de Alcântara. Relator: Senador Helvldio Nunes. Parecei': favorâvef
a Emenda nl' I da Comissão de Economia. Item 25. Projeto de Lei do _Senado _nQ _211, de 1983, que revoga o
De"creto-lei rl_<;> 1.541, de 14 de abrilç3e 1977.Autor: Senador Henrique Santil!o, Relator: Senador Helvidio Nunes. r·arece"r: favorável, por constitucional e jurídico.
Não havendo discllssão, o Sr., Presidente põe em votação o parecer, que· é aprovado por unanimidade. Item
26, Projeto de Lei do Senado nQ 63, de 1983, que estabelece prazo para cobrança de juros nas operações de Crédito efetuadas por Instituições Firiã.nceiras, e dá outras
providências. Autor: S"enador Milton Cabral. Relator:
Senador Passos Põrto, Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente põe cm voÚ1ção o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 27. Projeto de Lei do Senado n<? 255, de
1983, qüe introduz alteni.çõ-es no CÓdigo de Mineração.
Autor: Senador Lázaro Barboza. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: solicitando tramitação conjunta com
o PLS nl' 253/83. Não havendo discussão, o Sr. ~r_esjden
te põe em votação o parecer, que é_ aprovado por ummimidade. Item 35. Projeto de Lei do Senado n<? 253, de
1983, que introduz alterações no Código de Mineração.
Autor: Senador Lázaro Barboza. Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer: solicitando tramitação conjunta_com
o PLS n"' 255/83. Não havendo discussào,o Sr. Presidente põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade. Item 36, Projeto de Lei do Senado n9 lOS, de
1983, que dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre
Propriedade Rural (ITR). Autor: Senador: Nelson Carneiro. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável,
por cOnsiTiudoÕal e jurídico. Posto cm dis_cussão o Parece(." o Sr. SeiladÓr ·HelvidiONunes solicita a palavra,
pam discordar do parecer, por entender que a matéria
não deve ser tratada por Lei, tendo em vista,- ser ela, <ie
responsãbilidade administrativa. Colocado em votação O
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parecer, é o mesmo aprovado,com votos contrários dos
Srs. Senadores Helvídio Nunes e Passos Pôrto. Item 40.
Projeto ..de Lei do_Senado n<? 138, de 1983, Que diSPõe
sobre a dist-ribuição eventual de lucros e empregados.
Autor: Senador Roberto Campos. Relator: Senador"
Martins Filho. Parecer: favorável,por constitucional e
jurídico. Não havendo discussão, o Si'. Presidente põe
em votação o parecer, que é apfovado por unanimidade.
Por defiberação da Presidência, são adiados, em face
da ausência dos relatores, o PLC n<? 15/81, PLC n~'

93(83, PLC n• !04(83, PLC n• 19(83, PLC n• 23(83,
PLC n• 61(83, PLS n• 207(83, PLS n• 128(83, PLS n•
350(81, PLS n• 266/81, PLS n• 306(80, PLS n• 241(83,
PLS n• 18(83, PLS n• 275(81, PLS n• 151(82, PLC n•
95(83, PLC n• 177(83, PLC n• 133(83, PLS n• 01/82,
PLS n• 346/81 e PLS n• 31(83.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo ~r. Presidente.
Jt Reunião Realizada
_ Em 28 de março de 1984
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
março de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala da
Comissão, sob a Presidência do Sr. Senador José Fragelli, presidente em exercício, reúne-se a Comissão de
Constituição e Justiça com a presença dos Srs. Senadores
Amaral Furlan, Passos Põrto, João Calmon, Octávio
Cardoso, Pedro Simon, Hélio Gueiros c Severo Gomes.
Deixam_de.compareccr, por motivo justifiCado, os Srs.
Senadores Murilo Badaró, Helvídio Nunes, Aderbal Jurema, Guilherme Palmeira, Martins Filho, Carlos Chiarem, Carlos Alberto, Marcondes Gadelha, Odacir Soares, José fgnácio Ferreira, e Enéas Fafia.
Havendo número regimental, o Sr. Presidente em
exercicio, declara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da Reunião anterior, que é dada como aprova-

da.
A seguir, passa-se à apreciação das matérias constantes _da pauta, na ordem determinada pelo Sr. Presidente.
Item 2. Mensagem n'<' 039, de 1984 (Mensagem n9
033/84, na origem). Do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senador Federal, proposta
do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santos (SP), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 387.370.186,71. Relator: Senador Severo Gomes. Parecer: favorável, por
constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr.
Presidente em exercíçio, Senador José Fragelli, põe em
votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Item 3. Mensagem n? 034, de 1984 (mensagem n.,. 028/84,
na origem). Do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a
Prefeitura Municipal de Monte Alto (SP), a contratar
operação de crédito no valor de Cr$ 115.036.734,81. Rela_tor: Se_nad_or Severo Gomes. Parecer: favorável, por
constituciOnal e jurídico. Posto em discussão o parecer, o
Sr. seti~dQr Amara! Furlan so!icíta vista, que é·a deferi:
da pelO Sr-. Presidente em exercício. Item 4. Mensagem n~'
46,_de 1_984 (Mensagem nQ 040/84, na origem). O Senhor
Presidente da República, sumetendo à aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro· da Fazenda,
para que seja autorizado o Goyerno do Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito no valor de
Cr$ 7.030.729.394,40. Relator: Senador Passos Põrto.
P~recer: favorável, p_9r constitucional e jurídico. Não havéndO-disc~ssão, ÔSr. Presidente em exercício; Senador
José Fmgelli, põe em votação o parecer, que é aprovado
p()r unanimid?-de. Item_ 24. Projeto de _Lei do Senado nll
346, de 1981, que alterou dispositivo da lei n<? 6-05, de 5 de
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janeiro de 1949, para o_ firri de determinar que o pagamento do repouso semanal remunerado compreenda

também as horas extraordinárias. Autor: Senad_Or T:Jum-_
berto Lucena. Relator: Senador Hêlio Oueiros. Parecer:

favorável, por constitucional e j:urídico. Não havendo
discussão, o Sr. Presidente em exercício, Se_nador José
Fragelli, põe cm votação o parecer, que é aprovadO por
unanimidade~

Item 3 L Projeto de Resolução n9
, de
1984, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal, transformando a seção de Protocolo Administrativo, em Serviço de Protocolo AQ.minlsüativo e dá
outras providências. Autor: Comissão Diretora. Relator~
Senador OctáviO Cardoso~ Parecer: favorável, por cons~
titucional e jurídico. Não havendo discu&são, o_Sr. Presi~
dente em exercício, Senador José Fragelli, põe em vo~
tacão o parecer, que é aprOvado por unanimidade.
Pross~guindo, o Sr. Presidente em exercício, Senador
José Fragelli, passa a presidência ao Sr. Senador Hélio
Gueiros, para iClatar o Item l. Mensagem n"' 40, de 1984
(Mensagem n? 034/84, na origem). Do Senhor Presiden~
te da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, pr.oposta do Senhor Ministro da Fazenda, para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de São Paulo
(SP), a contratar operação de crédito no valor de CrS
1.312350.647,00. Relator: Senador José Fragelli. Parecer: favorável, por constitucional e jurídico. Não havendo discussão, o Sr. Presidente em exercício, Senador
Hélio Gueiros, põe em votação o parecer, que é aprovado por unanimidade.
Continuando, o Sr. Senador Hélio Gueíro-s, passa ã.
presidência ao Sr. Senador José F_ragelli.
Por deliberação da Presidência, são adiados em face
da ausência dos relatores, a MSF o'<' 182/83, PRS n~'
91/83; PLC n• 60/83, PLC n• 212/83, PLC n• 71/83,
PLC n• 19/83, PLC n' 15/81, PLC n' 168/83, PLC n•
95/83, PLC n• 169/83, PLC n' 255/83, PLS n' 192/83,
PUi n' 335/81, PLS n' 165/82, PLS n' 09/83, PLS n'
200/83, PLS n• 145/79, PLS n' 74/83, PL8~228f80, PLS
n' 31/83; PLS n' 189/83, PLS n• !98/83, PLS n• 137/83,
PLS n' 136/83 e PLS n• 178/83.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Ronald Cavalcante Gonçalves, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, serâ assinada pelo Sr. Presidente em exercício, Senador José Fragell,i:

COMISSÃO DE F1NANÇAS

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 OS, de 1984- (CN), do Senhor Presidente da Re-

pública, submetendo à deliberaçio do Congresso Na~
clonai o texto do Decreto-Lei n9 2.071, de 20 de de-zembro de 1983, que "prorroga prazos de vigência de

decretos-leis que dispõe sobre acréscimo às aliquotas
do Imposto de Importação, e dá outras providências".
1• Reunião (lnstalaçilo), realizada
em 20 de março de 1984.
Aos vinte dias do mês de março do ano de mil novecentos e oitenta e- quatro, às dezesseis horas e quarenta
minutos, na Sala da Comissão de Fínãi1ças, do Sciilado
Federal, presentes os Senhores Senadores Jorge KaTume_,
Luiz Cavalcante, Helvfdio Nunes, Eunice Michiles, Alberto Silva, Alfredo Campos, Marcelo Miranda e Deputados José Carlos Fagundes, Nilson Gibson, Ciro Noguelra, Siegfried !"feuser, Nelson Wedekin e Virgildásio
de Sena, reúne-se a COmissão Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Menstlgem n'<' 05, de 1984- CN,do
Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
2.071, de 20 20 de_dezembro de 1983, que uprorroga prazos de vigência de Decretos-leis que ~ispõem sobre acrés-
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cimo às aHquotas do imposto de impOrtação, e dá_outras
providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores João Lúcio, Josê Lins, Claudionor
Roriz, Pedro Simon e Dep~t~os Celso- Barros, Jaime
Santana, lbsem de Castro,_Aniba~ Teixeira _e D_é!io d?s_
Santos.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a presidência, eventualmente, o Senhor Senador
lui2;_Cavalcante, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre~
_si dente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e do V ice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu~
las o Senhor Senador luiz Cavalcante, convida o Senhor
Deputado Nilson Gibson Para fuOdonar como eScru-tinador_.
Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultad9:
Para Presidente:
t 1 votos
Senador Alfredo Campos
04 votos
Em Branco ................ .
Para Vlce-Presidente:
Senador Octávio Cardoso
II votos
Em Branco .. ·-·-· .... ~··... •.. .•.•. 02 . votos
São Declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Senadores Alfredo Campos
e Jorge kalume.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Alfredo
Campos agradece, em nome do Senhor_ Senador Jorge
Kalume e no seu próprio a honra com que foram distin·
guidos e designa o Senhor Deputado José Carlos Fagundes para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu Marcílio José da Silva, Assistente da
Comissão, lavrei a Presente Ata que lida e assinada pelo
Senhor Presidente, demais membros da Comissão irá a
Publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de ~xaminar e emitir relatório sobre a
Mensagem n<;~ 7, de 1984-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica ter vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n9 35, de 1979 (n9
1.657-C, de 1975, na origem), que "autoriza o Govern1J Federal a instituir~ Fundação Universidade Federal de Campina Grande, e dá outras providências".

1'" Reunião (Instalação), realizada
em 21 de março de 1984
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e quinze
minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças,
do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores
Aderbal Jurema, Almir Pinto, José Fragelli e Deputado
José Carlos Fagundes, reúne-se a Comissão Mista do
Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n'<' 7, de 1984-CN, pela qual o
Senhor Presidente da República comunica ter vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n'<' 35, de 1979 (n~>
1.657-C, de 1975, na origi!m), que ..autoriza o Governo
Federal a instituíra Fundação Universidade Federal de
C~mpTOii Grande, e dâ outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-nhores Deputados Afrisio Vieira Lima e Carlos Santana.
De acordo s:om o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, even1ualmente, o Senhor Senador
José Fragelli, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Pre·
sidente esclarece que irâ proceder a eleição do Presidente
e q.o Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédu·
las, o Senhor Senador José Fragetti convida o Deputado
José Carlos Fagundes para funcionar como escrutinador.
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Procedi.d.:t a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

-"P.iifi Presidente:
Deputado Carlos Santana
Em branco ...-...... ,--.. .

---

...... 3 votos
.:: .... -1 votô

_ Para Vlce-Presidente:
Deputado José Carlos Fagundes .... -..... _3 votos
Em branco .... ····-~· ............... ·-L·· _1 voto
_Sà.o dccl<irados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Prcsidente, os Senhores Deputados Carlos Santana
e José Carlos Fagundes.
Assumindo a Presidência o Senhor Deputado José
-carlos---pagunâes, Vice-Presidente, no exercício da Presidência, agradece, em nome do Deputado Carlos Santana
e no seu próprio a honra com que foram distinguídos e
designa o Senhor Senador Aderbal Jurema para relatar a
matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
para constar 1 eu, Martinho José dos Santos, SeCretário
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinado pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irâ à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Mensagem n"' 10, de 1984-CN, do Senhof_P~idente
da República submetendo à deliberação do CongresSo
Nacional o texto do Decreto-lei n'<' 2.072, de 20 de dezembro de 1983, que "alteta a legislação do Imposto
de Renda, e dá outras providências".

I• Reunião (Instalação) realizada
em 28 de março de 1984
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala
da ComiSsão de Finanças, no Senado Federal, presentes
os Senhores Senadores Aderbal Jurema, José Lins, Almir Pinio, Marcondes Gadelha, Eunice Michiles, Louri:
vai Baptista, Jorge Kalume, Hélio Gudros, Álvaro Dias
e Deputados Oswaldo Trevisan, Mário H ato e José Ulis·
ses, reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar
e emitir parecer sobre a Mensagem n~' 10, de 1984-CN,
do Senhor Presidente da República submetendo à delibe·
ração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n~'
2..0]2, de 20 de dezembro de _1983, _que ..altera a legislação do imposto de renda, e dá outras providências".
Deixam de_ comparecer, por motivo justíficado, os Senhores Senadores Josê lgnácio Ferreira, Alberto Silva e
Deputados Aêcio de Borba, Antônio Farias, Celso Barros, Victor Trovão, Carlos Wilson, Renato Johnson, Irapuan Costa Júnior e Sêrgío Lomba.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a PresidênCia, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do ViCe-Presidente da Comissão. Distribuídas as cêdulas, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado--Mário Hato para funcionar como escrutinador.
P~qcedida a _eleição, verifica-se o seguütte resultado:
Para Presidente:
Deputado Oswaldo Trevisan
Em branco ........ .

. .. 11 votos
. . ~·.-I voto

Para Vice-Presidente:
Deputado Celso Barros ............ -... ~ II votos
Em branco ........................• ~- .. 1 voto
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputados Oswaldo Trevisan e Celso Barros.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seção IÍ)

Abril de 1984

Assumindo a -Presidência o SenhÕr Deputado Oswaldo Trcvisan agradece, em nome do Senhor Deputado

Celso Barros e no seu próprio a honra com que foram
distinguidos e designa o Senhor Senador José Lins para
relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e irá à publicação.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e pãiecer Sõbi-e a Mensagem
n914, de 1984-CN, do Senhor PreSidente da Repúbli~
ca, submetendo à deliberação do Congresso NaCional
o texto do Decreto-lei n9 2.075, de 20 de dezçmbro de
1983, que "'dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às instituições autorizadas a fui.cionar pelo Banco Central do Brasil nos casos de fusões e incorpo~
rações, e dá outras providências":
1' Reunião (instalação), realizada
em 3 de abril de 1984

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 13, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n9 2.074, de 20 de dezembro de
1983, que "altera o Decreto-lei n' 1.341, de 22 de
agosto de 1974, e dá outras providências".
l~

Reunião (lnstalaçio), realizada
ern 3 de abril de 1984

Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro; às dezesseis horas e quínze minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado FedÚal,
presentes os Senhores Senadores Almir Plnio, Jorge Ka~
lume, Lourival Baptista, Jutahy MagaHlães, Aderbal Jurema, João Lobo, Pedro Simon, José Fia8:élli e Deputa~
dos Horácio Matos, Goriies da Silva, Wildy Viana, Ro~
naldo Canedo, Myrthes Bevilacqua, Renato Vianna e
Wall Ferraz, reúne~se a Comissão- Mista inéürllbida de
estudo e parecer sobre a Mensagem n9 13, de 1984-CN,
do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9
2.074, de 20 de dezein6ro de 19.83, que ..Altera o
Decreto-lei n' 1.341, de 22 de agosto de 1974, e dá outras
providências".
Deixam de comparecer, pót m-otivo justificado, os Se~
nhores Senadores Martins Filho, Cid Sãmpaio, Severo
Gomes e Deputados Álvaro -Guadêncio, Wagner Lago,
Randolfo Bittencourt e Floi'icimo Paixão.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comun,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Almir Pinto, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispo-sitiVo regimCiltaJ, o -Senhor Pre~
sidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Prcsidente da Comissão. Distribuídas as cédu~
las, o Senhor Senador Almir Pinto convida õ Senhor Deputado Wall Ferraz para funcionar como escrutitlador.
Procedida e eleição, verifica-se-O Si:guinte resultado;
Para Presidente:
Deputada Myrthes Becilacqua . ,_,.
Deputado Renato Vianna .. , ...•...

12 votos
2 vaias

Para Vice-Presidente:
Deputado Gomes da Silva ......... _, ..
Deputado Wildy Viamia_ •....•...••. ~ ~

~-

12 votos
.=i_ votos

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Deputada Myrthes Bevilac~
qua e Gomes da Silva.
Assumindo a Presidência a Seilhora Deputada
Myrthes Bevilacqua agradece, em nome do Senhor Deputado Gomes da Silva e no seu próptio a honra com
que foram dlstingiiidos e designa o ~enhor seilãdOr João
Lobo para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião~ lilvrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
a presenta Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente, demais menibros da ComisSão e irá à
publicação.
-

Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezesseis horas e vinte minutos, na
Sala da Comissão de Finanças, no Seriado Federal, pre~
sentes os Senhores Senadores José Lins, Virgílio Távora,
Gabriel Hermes, Passos Pôrto, Octávio Cardoso, Aderbal Jurem a, Hélio Gueirás; -Marcelo- Miranda, Alfredo
Campos e_ Deputados José Carlos Fagundes, Renato
Jonhsson, Wilson Falcão e Ruy Côdo, reúne--se a Comis~
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensa~
gem n' 14, de 1984-CN, do Senhor Presidente da Re~
pública, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n<1 2.075, de 20 de dezembro de
1983, que "dispõe sobre o tratamento tributário aplicâvel às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil nos casos de fusões e incorporações, e
dá outras providências".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Enéas Faria e
Deputados Jayme Santana, Celso Carvalho, Tidei de Li~
ma, Aroldo Moleta, Orestes Muniz, Sérgio Cruz e Nilton Alves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comqm,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Gabriel Hermes, que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositivO regiiiieniãl, O Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Gabriel Hermes convida o Senhor
Deputado Ruy Côdo para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se- o Seguinte resultado:
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cinco minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Sena~
dores Marcondes Gadelha, José Lins, Gabriel Hermes,
Guilherme PaJmeira, Passos Põrto, Alfredo Campos,
Hélio Gueiros e Deputados Nilson Gibson, Maçao Ta~
dano, Lélio Souza e Nelson Aguiar, reúne-se a Coniissão
Mista do Congresso NaC-ional, incumbida de estudo e
parecer sobre as Propostas de Emenda à Constituição
n9s 44 e 47, de 1983, que "suprfme o artigo 57, Constituição Federal".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se»
nhores Senadores Milton Cabral, Derval de Paiva, Álvaro Dias e Deputados Augusto Trein, Darcílio Ayres, Josias Leite, Raul Belém, Onísio Lodovico, Renato Bueno
e Nllton Alves.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Passos Pôrto que declara instalada a Comissão.
Em obediência a dispositiVo regilnental, o Senhor Presidente esclarece que irã proceder a eleição do Presidente
e do Vlce-Presidente_da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Passo Pôrto convida o Deputado
Nilson Gibson para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado:
Para Presidente:
Deputado Nelson Aguiar , ..
11 votos
Em branco ............ ,............... 01 voto.
Para Vice-Presidente:
- Deputado Maçao Tadano . . . . . . . . . . . 11 votos.
Em branco ...._.. ,_, . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 01 voto.
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
ViceMpresidente, os .Senhores Deputados Nelson Aguiar
e Maçao Tadano.
Assumindo a Presidência o Senhor Nelson Aguiar
agradece, em nome do Deputado Maçao Tadano e no
seu próprio, a honra com que foram distinguidos e desigM
na o Senhor Senador Gabriel Hermes para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião e,
para constar eu, Martinho José dos Santos, Secretário de
Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e demais membros da
Comissão_ ~_"irâ à PubliCaç-ão.

L..........

Para Presidente:
Senador Hélio Guelras .......••...... , .. 12 votos
senadOr MarCelO M-iranda .
1 voto
Para Vice-Presidente
Senador Octávio Cardos_o ·······~··~~··
Senador Passos Pôrto ........ L. L.-• •--..

12 votos
1 voto

São declarados, respectivamente, Presidente e Vi~
Presidente, os Senhores Senadores Hélio Gueírás e Octá~
via Cardoso.
Assumindo a Presidência o Senhor Senador Hélio
Queiras agradece, -em Dome do Senhor Se~ad<?r Octávio
Cardoso e no seu próprio a honra com que foram distin~
g-Uidos e designa o Senhor Deputado Celso Carvalho
para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra~se a reunião, lavrando eu, Mauro Lopes de Sá, Assistente da Comissão,
- a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente~ demais membros da Comissã9 e irâ à
publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre as propostas
de emenda à Constituição n9s 44 e 47, de 1983, que
"suprime o artigo 57, da Constitulçilq Federal".
1~

Reunião (Instalação), realizada
em 30 de novembro de 1983.

AoS "trinta dias-do IDêS d-e_riovembfO~do ano de mil nO~_
vecentos e oitenta e irês, -àS deÚsseis hoias -e -quareOta e

COMISSÃO MISTA
-lncumbidá·-de examinar e emitir parecer sobre a
proposta de menda à Constituição n" 02, de 1984, que
"estã.belece eleições diretas nos municípios considera~
dos estâncias hidrominerais".
1' Reunião (instaladação) realizada
em 'J··de abrif de 1984.
Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e'oitenta e quatro, às dezessete horas, na Sala da Comissão de Finanças~ no SenadO Federal, presentes os Senho~
res Senadores Virgílio Távora, Jorge Kalume, Aderbal
Jurema, João Lúcio, José Lins, Pedro Simon, Alfredo
Cainpos ·e Deputados Francisco Erse," JoSé Metidonça de
Morais, Adhemar Ghisi, Dajalma Bessa e Francisco
Amaral, reúnewse a Comissão Mista do Congresso Na~
ciona1, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a
Proposta de emenda à Constituição n' 02, de 1984, que
''Estabelece ele_ições diretas nos Munícfpíos considera~
dos estâncias hidrominerais".
Deixam de comparecer, por motivo, justificado, os Senhores Senadores Marcondes Gadelha, Raimundo Pa~
rente, Gastão Müller, Fernando Henrique Cardoso e
Deputados Rondon Pacheco, Casildo Maldaner, Francisco Benjamin, Oswafdo Tfevisan,- Hélio Manhàes e
Jacques D'Ornellas.
De acordo com o que _preceitua o Regimentq Comum,
assuine_a· Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão.
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Em obediência a dispositvo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidentc da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor senador Aderbal Jurema convida o Sephor
Deputado Francisco Amaral para funcionar como escru-

tinador.
Procedida a eleição, verifiCa-se o seguinte- resultado;

Para Presidente:
Senador Gastão__ Mülter ......... _, ... "'"'"'- ~- 11 votos.
Em branco ...-.•.... ·-·~,. ·-· •...... ~--· ._ J)l voto,

Para Vice-Presidente:
Senador Virgílio Tâvora ..... ·-~ ..... , . .
Em branco ................. -.......... ~~

II votos
01 voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Prcsidente, os Senhores Senadores Gastão MUller e
Virgílio Távora.
Assumindo a Presidência o- Senhor Seoad_or VirgHio
Távora, Vice-Presidente, agradece, em nome do Senhor
Senador Gastão MUller e no seu próprio a honra com
que foram distiriStlidos e designa o Senhor Deputado
·
Adhemar GhiSi-para relatar a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, Helena Isnard Accauhy S:üreS dos Santos, Assistente da Corriissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente,
demais Membros da Comissão e irá à publicaÇãO.

COMISSÃO MISTA
Ineumblda de estudar e emitir pareeer sobre a Pro~
posta de Emenda à Constituição n9 3, de 1984, que
"altera o art. 42 da Constituiçi~ Federal em seu inci~
so III, estendendo a competência do Senado Federal
para aprovar previamente a Indicação do Ministro~
Chefe do SNI."
1' Reunião ( Instlllaçio ), realizada
em 3 de abril de 1984.
Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezessete horas e quinze minutos,
na Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal,
preSentes os Senhores Senadores Virgílio Távora, Jorge
Kalume, Lourival Baptista, Gabriel Hermes, Octávio
Cardoso, Aderbal Jurema, José Lins, Hélio GueirOs,
Enéas Faria e Mauro Borges e os Senhores Deputados
Francisco Rollemberg, Milton Brandão e Arnaldo Maciel, reúne-se a Comiss_ão Mista do Congresso NaCional,
incumbida de estudar e emitir parecer sobre a Proposta
de Emenda à Constituição n'i' 3, de 198_4, que "altera o
art. 42 da Constituição Federal em seu inciso lll, estendendo a competência do Senado Federal para aprovar
previamente a indicação_do Ministro-Chefe do SNI."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados Ernani Sâtyro, Guida Moesch, Antônio Gomes, Genebaldo Correia, Jorge Carone, Gilsan· de
Barros, Ruy Uno e Nilto Alves e o Se.n_bor Senador José
Ignácio Ferreira.
De acordo com o que preceitua o Regimento Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Aderbal Jurema, que declara instalada a Comissão".
Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder à eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Aderbal Jurem a convida o Senhor
Deputado Arnaldo Maciel para funcionar como escrutinador.
Procedida a eleição, verifica-se o seguirite -resultado:
Para Presidente:
Deputado Jorge Carone
Em Branco ... ~· ......... ~ .. .
Para Vice-Presidente:
Deputado Francisco Rollemberg
Ein branco ........•... -.. ·~ ....

12 -votos
I voto

A

--11 votos
votos

··-·-·-~2

São declarados eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Senhores Deputados Jorge Carone e
françisco Rollemberg.
_ Assumindo a Presidência o Senhor Deputado Francis-co Rollemberg, Viro-Presidente eleito, agr?dece em
nome do Senhor Deputado Jorge Carone e no seu próprio a hOnra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Virgilio Távora para relatar a matéria.
Nada mais havendo n tratar, encerrar-se n reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Asssitente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irã à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o
Projeto de Lei n9 I, de 1984~CN, que "Autoriza o Po~
der Executivo a abrir créditos adicionais até o limite
de CrS 7.130.000.000.000,00 (Sete trilhões, cento e
trinta bilhões de cruzeiros), e dá outras providênc~as._"

1~

Reunião (instalação), realizada
em 28 de março de 1984.

Aõ~-vinte e oito dias do mês de março do ano de miJ
novecentos e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta
minutos, na Sala da Comissão de Finanças, no Senado
Federal, presentes os Senhores Senadores José Lins,
Virgílio Távora, Octávio Cardoso, João Lúcio, Lourival
Baptista, Jorge Kalume, Cid_ Sampaio, Itamar Franco,
José Fragelli e D_eputados Genebaldo Correia, Coutinho
Jorge e Luiz Sefair, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir pare-cer
sobre o Projeto de Lei n9 1, de 1984-CN, que ..autoriza o
Poder Executivo a abrir créditos adicionais até CrS
7.130.000.000.000,00 (sete trilhões, cento e trinta bilhões
de cruzeiros), e dã outras providências."
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Roberto Campos, Severo Gomes e
Deputados Augusto Trein, Prisco Viana, Rita Furtado,
Ozanam Coelho, Josué de Souza, Odilon Salmoria, Sérgio Moreira e Bocayúva Cunha.
De acordo com o que preceitua o Regimi!rito Comum,
assume a Presidência, eventualmente, o Senhor Senador
Lourival Baptista, que declara instalada a Comissão_
Em obediência a dispositfVo regimental, o Senhor Presidente esclarece que irá proceder a eleição do Presidente
e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, o Senhor Senador Lourival Baptista convida o Senhor Deputado Luiz Safair para funcionar comO escrutinador.
Procedid_a a eleição, verifica-se o seguinte resultado:

........ -..

--.-~---11

votos.
1 voto.

Para Vice-Presidente:
Senador Octávio Cardoso
Em branco

COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensageni n9 2, de 1984- (CN), pela qual o SCnhor
Presidente da República comunica haver vetado, to~
talmente, o Projeto de Lei da Câmaran'i' 117, de 1983
(N"' 1.707~C, de 1983, na origem), que "altera as
contribuições dos segurados obrigatórios do Instituto
de Previdência dos Congressistas- IPC, o valor das
pensões e dá outras providências".
2• Reunião, realizada
em 4 de abril de 1984
Aos quatrO diaS do mês âe abril do ano de mil nove-centos e oitenta e quatro, às dezes_seis horas, na Sala da
Comissão :de Finanças, no Senado Federal, presentes os
S_enhores Senadores Jutahy Magalhães e Passos Pôrto e
os Senhores Deputados Nilson Gibson, Ary Kffuri e
FrancisCo Anlaral, reúne-se a Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n~ 2, de 1984-(CN), pela qual o
Senhor Presidente da República comunica haver vetado,
totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n~ 117, de 1983
(n9 1.707-C, de 1983, na origem), que "altera as contribuições dos segurados obrigatórios do Instituto de Previ~
d_ência dos Congressistas-I PC, o valor das pensões e dá
outras providências".
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Senador José Jgnácio Ferreira.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Deputado Francisco Amaral, Presidente da
Comissão, ·que Solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior~ que logo após é
dada _como _aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Passos Põrto, que emite relatório à
Mensagem n_'i' 2, de 1984-(CN).
Posto em discussão e votação; é o relatório aprovado
por unanimidade, nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de_ Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n9 04, de 1984.CN, do Senhor Presidente da República submetendo à deliberação do Congresso Nacional
o texto do Decreto-lei n~ 2.070, de 14 de dezembro de
1983, que "modifica o Decreto-lei n'i' 1.312, de 15 de
fevereiro de 1974".
2t Reunlio, realizada
em 4 de abril de 1984.

Para Presidente:
Senador Ciá ·s-ãmpaio
Em branco
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.. .. .. ......

II votos
I voto

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente, os Senhores Cid Sampaio -e Octávio
Cardoso.
Assumindo a Pr_e_sidência o Senhor Senador Cid Sampaio agradece, em nome do Senhor Senador Octávio
Cardoso e no seu próprio, a honra com que forma distinguidos e designa o Senhor Deputado Augusto Trein para
relata a matéria.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e,
para constar~ eu, Helena Isnard Accauhy Sanes dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que,
lida e aprovada, s~rá assinada pelo Senhor Presidente,
demais membros_ d_a Comissão e irá à publicação.

_ Aos quatro dias do mês de abril d_o ano de mil nove_;entos e oiten-ta e quatro, às dezesseis horas e-quarenta e
cinco minutos, na Sala de reuniões da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes os Senhores Senadores Virgílio Távora, Gabriel Hermes, Jutahy Magalhães, Lourival Baptista, Octávio Cardoso, Almir Pinto,
Hélio Gueiro"s, José Fragelli e Deputados Etelvir Danúis, Nosser-Almeida, Renato Johnsson e Nilson Gibson,
reúne-se a Comissão Mista incumbida de estudo e parec~~ ? Mensagem n'i' 04, de 1984-CN, do Senhor
Presidente da República submetendo à deliberação do
Congresso Nacional, o texto do De_creto-lei·n' 2.070, de
14 de dezembro de 1983, que "modifica o Decreto-lei n9
1.312, de 15 de fevereiro de 1974".
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Severo Gomes, Saldanha Derzi e Deputado Augusto Trein, Oswaldo Trevisan, lrapuan Costa Júnior, Cefso Sabóia, Manoel Affonso, Gustavo Faria
e Sebastião Nery.
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Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Deputado Nosser Almeida, ViceM Presidente,
no exercício da Presidência, que solicita, nos termos regiK
mentais, a dispensa da leitura da reunião anterior, que,
Jogo após, é dada como aprovada.
Em seguida, o SenJ1or Presidente, concede a palavra
ao Relator, Senador Virgílio Távora, que emite parecer
favorável à Mensagem n~' 04, de 1984KCN, nos termos de
Projeto de Decreto Legislativo que oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovadô.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,

para constar, eu, Martinho José dos Santos, Secrdário
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
serã assinada peJo senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à ·public~Ção.

COMISSÃO MISTA
Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem
n"' OS, de 1984-(CN), do Senhor Presidente da República, submetendo ã deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"' 2.071, de 20 de dezembro de 1983, que uprorroga prazos de vigência de
decretos-leis que dispõem sobre acréscimos às alíquo-tas do imposto de importação, e dá outras providên-

cias".
2~ Reunião, realizada
em 3 de abril de 1984.

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Presidente, Senador Alfredo Campos, que
solicita, nos termos regimentais, a dispensa da leitura da
Ata da fiunião anterior, que, logo após, é dada como
aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao relator da matéria, Deputado José Carlos Fagundes,
que emite parecer favorável à Mensagem n"' 05, de 1984CN, nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que
oferece como conclusão.
Posto em discussão e votação, é o pa(ecer aprovado,
sem restrições.
Nada mais havendo a tratar, en_cerra-se a reunião, e,
para constar, eu, Marcílio José da Si!.va, Assistente da
Comissão, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, se-rá .:~ssinada pelo Senhor Presidente, demais membros da
Comissão e -irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem nt> 6, de 1984-(CN), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica haver \'etado, totalmente, o Projeto de Lei do Senado n"' 60, de 1977,
que "dá nova redaçào ao artigo 543 da Consolidaçio
das Leis do Trabalho".
2~ Reunião, realizada
em 3 de abril de 1984.

Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezesseis horas e trinta minutos, na
Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
Sala da Comissão de Finanças, no Senado Federal, pree oitenta e quatro, às dezesseis horas e quarenta e cinco
sentes __ os Senhores Senadores Helvídio Nunes, Jutahy
Magalhães e Enêas Faria e os SenhoresP~putados Nilminutos, na Sala da Comissão de FinariçaS, no Senado
Federal, presentes os Senhores Sei-ta-dores Jorge Kãliime, --- --son Gibson t: José Carlos Vasconcelos, reúne-se a CoJoão Lobo, José Lins, Luíz Cavalcante, Claudionor Romissão Mista do Congresso Nacioi1al, incumbida de exariz, Eunice Michiles, Alfredo CampOS~ Mãrcelo Mifinminar e emitlr_rclalório sobre a Mt:nsagern n' 6, de 1984(CN), pela qual o Senhor Presidente da República comuda, Pedro Simon e Deputados José Carlos .Fagundes,
Nilson Gibson, Ciro Nogueira, Siegfried Heiiser e Nelnica haver -veta!iO, totalmente, o Projeto de Lei do Sena-son Wedekin, reúne-se a Comissão Mista incumbida de
do n"' 60, de 1977, que "dá nova redação ao artigo 543 da
Consolidação das Leis do Trabalho".
estudo e parecer sobre a Mensagem n"' 05, de 1984-CN,
Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Sedo Senhor PreSidente da República, submetendo à delinhor Deputado Antônio Dias.
beração do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n"'
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
2.071, de 20 de dezembro de 1983, que ..prorroga prazos
pelo Senhor Senador Enéas Faria, Presidente da Comisde vigência de Decretos-leis que dispõem sobre acréscisão, que solícita, nos termos regimentais a dispensa da
mos às alíquotas do imposto de imj}Ort'ação, e dá oUtras
leitura da Ata da reunião anterior, que logo após é dada
providências".
como
<iprovadã.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Se-Prosseguindo, o Senhor PreSidente concede a palavra
nhores Senadores Hefvldio Nunes, Alberto Silva e Depuã:o--Relator, Deputado Nilson Gíbson, que emite relatados Celso Barros, Jaime Santana, Ibsen de Castro,
tório à Mensagem n"' 6, de 1984-(CN).
Anibal Teixeira, Virgildásio de Sena e Délio dos Santos.
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Posto em discussão e votação, é o relatório aprovado
por unanimidade, nos termos apresentados.
Nada mais havendo a trat<lr, encerra-se a reunião e,
para constar, eu, João Hélio Carvalho Rocha, Assistente
de Comissão, lavrei a presente Ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da ComisSão e irá à publicação.
COMISSÃO MISTA
Incumbida de examinar e emitir relatório sobre a
Mensagem n"' 7, de 1984-CN, pela qual o Senhor Presidente da República comunica ter vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n"' 35, de 1979, (Nv
1.657-C, de 1975, na origem), que "autoriza o Go-verno Federal a instituir a FundaçãO Universidade Federal de Campina Grande, e dá outras providências".

2' Reunião, realizada
em 3 de abril de 1984.
Aos três dias do mês de abril do ano de mil novecentos
e oitenta e quatro, às dezesseis horas, na Sala de reuniões
da Comissão de Finanças, no Senado Federal, presentes
os Senhores Senadores Aderbal Jurema, Almir Pinto, José Fragelli e Deputado José Carlos Fagundes, reúne-se a
Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de
examinar e emitir relatório sobre a Mensagem n"' 7, de
1984-CN, pela qual o Senhor Presidente da República
comunica ter vetado, totalmente, o Projeto de Lei da Câmara n"' 35, de 1979, (n"' 1.657~C, de 1975, na origem),
que "autoriza o Governo Federal a ínstituir a Fundação
U_niversídade Federal de Campina Grande, e dá outras
providências''.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Deputados Afrísio Vieira Lima e Carlos Santana.
Havendo número regimental, são abertos os trabalhos
pelo Senhor Deputado José Carlos Fagundes, VicePresidente, no eXercício da Presidência, que solicita, nos
termos regimentais, a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo após, ê dada como aprovada.
Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Relator, Senador Aderbal Jurema, que emite relatório à Mensagem n"' 7, de 1984-CN.
Posto em discussão e votação, é _o relatório aprovado
por unanimidade, nos termos apresentados.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, e,
_ para constar, eu, Martinho José dos Santos, Secretário
de Comissão, lavrei a presente Ata que, tida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente, demais membros
da Comissão e irá à publicação.
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SUMÁRIO

SENADOR JORGEKALUME- Cinqíientenârio-

da ediç-J.o do livro Casa Grande e Sentala, de Gilbei--

DE 1984

to Freyre.

I.! -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -Requerimento
- N9 42JS4, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães, solicitando tenham tramitação conjunta os
Projetas de Lei do Senado n~> 149/79, e da Câmara n~'
44/83.
1.2.2 -

Comunicação da Presidência

-Recebimento do __ Qfí.Cio 0'>~ S/4/84 (nv 161)84,
na origem), do Governador do Estado do Pará solicitando autorização do Senado Federal a' finl de que
aquele Estado possa realizar operação de empréstimo
externo no valor que menciona para o fim c:iU.e específica.
-Recebimento de parte dos -dOcumentos necessários à tramitação do Oficio n~' Sf27f83, do Governador do Estado da Bahia, solicitando autorizaÇão
do Senado Federal para realizar operação de einpréstimo externo.
1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Correspondência recebida de apoio a realiZação de eleições diretas para Presidente da República.

SENADOR ITAMAR FRANCO- Manifestação
favorável à realização de eleições diretas para Presidente da República.
SENADOR ALBERTO SILVA-- Defesa da instituição do seguro desé"mprego éú) PaíS:-Necessidade
da aprovação da proposta de emenda à Constituição
que dispõe sobre as eleições diretas para Presidente
da República.

U-ORDEM DO DIA
-Projeto de Resolução_n9 127/82, que aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Coffiissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução nll 69, de 1978. Votaçio adiada por falta dequo~
rum, apóS usarem da palavra os Srs. Itamar Franco,
Gabriel Hermes, José Lins e Jutahy Magalhães.
- Requerimento nll 857/83, solicitando, noS -termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão especial, composta de 7
(sete) membros. para, no prazo de 90 (noventa) dias,
e](a_minar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuiçãO de
_derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedi~os ao seto_r petrolífero. Votação adiada
por falta de quorum.
- Requerimento n<? 6/84, solicitando nos termos
do inciso I do __a.rt. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da Fr-6-vidênda- e Assistênçia
Sociãl a fim de que, -pefailte o -PlC~ârio, preste informações sobre a crise econômica e fiilanceira da Previdência e Assistência Social. Votação adiada por falta
~de quorum.
-Requerimento n11 896f83, solicitando, nos termos dos arts. 75, C, 76 e 77 do Regimento Interno, a
cri_aç_\!_o d~ Ul_l1a Comissão Especial Mista, composta
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinCO) Deputai30s, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
ZOna Franca de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e causas da fraiilidade do-modelo da Zona
Franca de Ma naus. Votação adiada por falta de quo-

proibição de importar alho. Votaçio adiada 'por falta
de quorum.
-Projeto de Lei do Senado nll 280/80, determi~
nando que a Ordem dos Advogados do Brasil opine
sobre a escolha de magistrados que devam integrar
Tribunais com jurisdição em todo território nacional.
Votação adiada por falta de quorum.
::_Projeto de Lei do Senado n9 21/83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a pro·
prie"tários de- _veículos de aluguel empregados no
transporte individuar de passageiros, mediante subsí~
dio, ~as-condições _que especifica. Votação adiada por
falta dê: quorum.- - -

1.4- DISCURSO APÚS A ORDEM DO DIA

SENADOR FÁBIO LUCENA - R_;ultado de
pesquisa realizada pela revista Veja, referente à credibilidade do Congress9 NaCíõpal jLinto à opinião
pública.
1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO ENCERRAMENTO.
l-DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOFS ANTERIORES
Do Sr. Gabriel Hermes, pronunciado na sessão de
27-3-84.
Do Sr. Aloysio Chaves, pronunciado na sessão de
9-4-84.
Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de
9-4-84.
Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de
9-4-84.
-

3-MESA DIRETORA
4-LIDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
.

rum.

-Projeto de Lei do Senado nll 16 de 1982, de auto"ria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a

5 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES
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Ata da 33• Sessão, em 10 de abril de 1984
2' Sessã-o Legislativa Ordinária, da47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dai/a, Lomanto Júninr e Almir Pinto

e

ÀS 14 HORAS 30 MINUTOS. ACl[AM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - __Eâbio Lucena RaimUndo Parente - Aloysio Chaves - Ga.hriel Her~
mes- Hélio GUeiros- Alexandre Costa~ Alberto Sil-

va - Helviáio Nunes - João Lobo - AJm_i_r Pi_nto_-:-::- ·_
José Lins -

Virgílio "Távora -

Humberto Lucena -

Marco odes Gadelha- Aderbal Jurema- Cid Sampaio
- Marco Maciel- LYiz Cavalcante- Jutahy _Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- Moacyr Dalla
-Nelson Carneiro - Itamar Franco - Henrique Santillo - Mauro Borges - Roberto Cainpos -José Fragelli- Marcelo Mira,nda- Saldanha Derzi - Affonso
Camargo - Lenoir Vargas- Octávio CardOso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 35 SrS. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I'>'-Secretário.
. _ _ _. _ ~ . _
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 42, DE 1984
Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro que tenham tramitação conjunta os seguintes proje.tos:
Projeto de Lei do Senado n"' 149, de 1979 e
Projeto de Lei da CâiJla,ran'>' 44, de 1~83.
Sala das Sessões, lO de abril de 1984. -Jutahy Magalhães, Presidente da Comissão de Legislação Social.
O SR. PRFSIDENTE (Moacyr Dalla) - 0- requerimento que vem de ser lido será publicado e posteriormente incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidência recebeu, do Governador do Estado do Parâ, o OfíCiO- n"' Sf4, de 1984 (n~> 0161/84, na origem), solicitando, nos
termos do item VI do art. 42 da CoilstTiuíÇão, autori-

zação do Senado Federal a fim _de que aquele Estado
pos~a' reafiiar operação de empréstimo extetno, no valor
de -sessellta milhões de dólares, para o fim que eSpecifica.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças
e d_e Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Na sessão
do dia 14 de outub~o de 1_9"83, foi lido o Ofício
n9 S/27, de 1983, do Governador do Estado da :Sahia,
sOliCitando autorizaç~o- ·do Sen_ado para realizar operaÇão 'de emprés-timo eXternO, no valOr de US$
109,000,000.00 (cento e nove milliões de dólares), Para o
fiin- qUe especifica.
·
A matéria ficou aguardando, na Secretaria Geral da
Mesa, a complementa'ção dos documentos necessários.
A Presidência recebeu, na presente data, parte-dos documentos solicitados.
A matetéria ·continuará aguardando a ~hegada dos demais documentos, imprescindíveis à instrução da ma~
téria.
ordi~"ária

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Luiz Cavalcante, primeiro
orador inscrito;
O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia
o seguinte discur.so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. Desejo, ião-someOte, dar conhecimento à Casa do teor
deno~as_mensagens que me foram dirigidas, tendo como
objeto a mementosa questão daS eleiçOes diretas.
--A primeira m-ensagem é uin telegrama vindo de Murici, do meu Estado, Alagoas, nos seguintes termos:
Telegrama
Senador Luis Cavalcante
Câmara dos Deputados
Praça dos três Poderes
Brasília-DF.
Atendendo requerimento Vereador Anisio Amorim, solicitamos empenho Vossa Ex<i:elência aprovação Emenda Dante de Oliveira. Maria José Calheiros - Presidente

A segunda mensagem vem de São- José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo. to Ofício n9 157, da Câmara Municipal, com a seguinte redação:
N• 157 (84.A 21-3-84
Senhor Senador:
Para os devidos fins, encaminho a Vossa Exce·
léncia cópia xerográfica da Moção nl' 45/8-4, de autoria do Vereador Laércio Jacob, apresentada e
aprovada em sessão desta edilidade, realizada no
dia 20 do corrente.
_Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência os pro.:testos de estima e consideração.
Prof. Antônio Fernando Torres - Presidente.

A reierida moção está assim vazada:

N• 45(84
MOÇÃO
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário, que se oficie ao Senador Luiz Cavalçanti (PDS),
apresentando-lhe as congratulações destã Casa,
pelo seu posicionamento em favor das eleições diretas
Sala das Sessões, 20 d_e março de 1984.
_---~-terceira __~ensagein vem de Anápolis- Estado de
Go1ás. Leio:
-Anápolis, 13 de fevereiro de 1984.
01. n• 092(84
Assunto: Comunicação
·serviço: Presidência
Prezado Senador
Cumpre-nos comunicar a V. Ex•, a aprovação,
em sessão realizada no dia 8 do corrente mês, de requerimento de autoria do vereador Valmir Bastos
Ribeiro, subscrito pelo vereador José Escobar CaValCante, apresentando-lhe as congratulações _desta
Casa de Leis, pela sua disposição de votar favoravelmente a proposta de Emenda ConStituciOnal que
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restabelece as eleições diretas para a Presidência da
República.
Esclarecemos que no mesmo reqllerimeiito os
seus autores aplaudem a proposta adotada por V.

Ex•, se declarando contra a Direção Nacional do
Partido Democrático Social (PDS), ao nl.anifestár o
seu apoio pelo retorno da normalidade democrãtica, votando favoravelmente à proposta de emenda
constitucional da autoria do deputado Dante de
Oliveira, que restabelece o pleito direto para a éscolha do Presidente da República.
Sem mais para o momento, ao ensejo reiteramos
profestos de estima e apreço.
Atenciosamente, Dr. Max UnJo Gonzaga Jaime
- Presidente, Edward José Júnior- Secretário.
E, por fim, uma mensagem de -bem mais longe, pois
vem de Londres, assim redigida:

IJm9Sr.
Senador Luiz Cavalcante
Senado Federal
Praça dos Três Poderes
70.000 -,--Brasília --DF.
Londres, 27 de março de 1984.
Prezado Senhor,
A Associação de Brasileiros Estudantes de PósGraduação e Pesquisadores na Grã-Bretanha (AM
BEP) vem se juntar às expressivas manífestaçõ_es do
povo brasileiro nas suas exigências pelo retorno
imediato das eleições diretas para Presidente daRepública.
Neste sentido, em nome de uma parcela representativa- da comunidãde cientifica bfãsiielrã-a -ABEP
demanda de v. s' !Jm pôsicionainento firri:te em favor da aprovação' de emenda constitucional querestabeleça as eleições diretas para a próxima sucessão
presidencial.
Cordiais saudações, Luiz Carlos Soares - Presidente.
Estas são as mensagens de cujo teor queria dar conhecimento à Casa, Sr. Presideiite e Srs. Senadores. (MuitO
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dal!a) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, por cessão do
nobre Senador Marcelo Miranda.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Pronuncia o seguinte discurso.) -·sr. Presidente, S:rs. Senã.dores: -

PRESIDENCIALISMO E ELEIÇ0ES DIRETAS
"A democracia é a única maneira de alcançar
uma racionalização moral da política" (JaCques
Marítain apud o Homem e o Estado)

b nossa intenção procurar demonstrar, ao longo de
nossa fala, que a cristalização do statu quo vigente, este
sim, poderá gerar uma criSe social, econômica e pbiitica
de conseqUências e extensão imprevisíVt:TS. O que as
forças democráticas estão hoje empenhadas, antes de
uma acadêmica e teórica discussão sobre a melhor forma
de governo possível, é em restituir à Nação o poder decisório, a faCuldade de opinãr sobre os caminhos a serem
perfilhados, sobre o seu futuro, enfim, sobre as opções
fundamentais de v.ida.
-O renomadó antropológo Levy-Brt1hl demonstrou,
há mais de meio século, que nos tempos remotos pouca
diferenciação existia no interior dàs 8n.ipamentos humanos. O grupo formava uma unidade homogênea e indivisíveL Foi extremamente lento e penoso o processo-qUe
levou o homem a auto identificar-se enquanto indivíduo,
a ver reconhecida a sua personalidade. Registre-se que
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dita evolução modificou completamente a natureza não
só do rel;cionamento entre as pessoas como igualmente

de grupamento humano enquanto tal.
A sociedade, tal como modernamente se emprega o
termo, resulta ® IJ.ma tomada_ de consciência coletiva
sobre determinados objetivos comuns a serem perseguiM
dos pelo conjunto dos indivíduos. Quando se trata, poM
rém, da rr.x:ação de metas, implicitamente recorremos à
i(léia de opção, de escolha, de eleição de um determinado
caminho em detrimento de outro. Surge precisamente
neste momento a questão política: A qUi::m troca decidir?
Que interesses serão priv_iiegia~os? Qual a _relaÇão de pod_ef qúe· se eStabelece entre os_ diveisos grupoS?
Se retOmarmOS, também neste particular, uma ainda
que breve allálise e.voÚ.ttiva da questão, constataremos
- que os estudos antropológicos destingilem três grandes
fases. Fernando Badia, em seu clássico trabalho sobre as
formas hlslóríCã"s de poder político, identifiài.:-cOmO forM
ma mais primitiva, o estágio do «Poder anônimo". NesM
ta primeira etapa eVolutiva, a idéia de "Chefe", de~ ..comandante", de ••superior hierárquico" é desconhecida.
O poder estâ difuso no meio social e decoáe sobretudo
de urna série de crenças, de superstições ou de costumes
que condicionam o"-comportamettto. Brissard no seu manual de história do direito observa que "a idéia de obedecer a um homem parece ridículo às populações que não
têo1-chefe."
O "Poder anônimo'', entretanto, não é capaz de sobreviVe-r--a: ·um' deterininado estágio evolutivo. Sendo esta
fo"rfrta-de organização social hostil a toda invocação, ela
impede qualquer iniciativa capaz de dinamizar ou promover a evolução do grupo.
O segundo estágio seria do "Poder individualizado"
que Jean Bodin, já no século XVI, descrevia magistralmeilte_em "A República":
"·~· o tirano é aquele que, por autoridade própria, se _proclama príncipe soberano sem eleição
nem direito sucessório ..."

Pouco adiante faz questão de frizar que a pã.iavra "tirano"-vem empregada no seu sentido original grego, vale
dizer:
•• ... o Príncipe que toma conta do Estado sem o
consentimento doS seus concidadã-os, fazendo-se Senhor ... "
A individualização do poder corresponde à êpoca das
conquistas, àquele momento histórico em que o homem
_só concebe edificar sua sobrevivência sobre os es~
combros dos seus semelhantes. Um notório teóríco des- tas funestas práticas assim resumiu os supostos mêríiOs
do sistema, "Um povo tem sempre necessidade de um
homem que compreenda a sua vontade, a resuma, a exM
plique e o conduza aonde deseja ir." (Gobineau)
Ã medida que a consciência política das masSas popu- lares se aprimora e desenvolve, dá~se uma natural repulsa pela paternalista figura do "Chefe" que decide ecomanda sem ouvir quem quer que seja. b chegado então o
momento de passar ao terceiro estágio, o do poder institucionalizado. Aquelas faculdades que _até então eram
reconhecidas a um homem ou grupo de homens, ora em
razão de seus supostos méritos, ora em razão de sua
força e prepotência, passaram a ser privativas da instituição estatal. Os governantes, é verdade, não desaparecem, mas modifica-se substancialmente o respectivt;> papel. Ao invés de exercerem o Poder como prerrogativa
pessoal, passam a agir em nome da coletividade, por de-legação desta. Despersonaliza-se o Poder na medida em
que a ..von(ade- geral" ê a forite legitimadora da autoridade.
Seria inócuo, creio eu, ressaltar a superioridade desta
últíma forma de organização do poder uma sociedade
sobre as demais anteriormente citadas. Desejo, não obs-
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tante, ressaltar que a este estágio evolutivo corresponde
a única concepção filosoficamente admissível do ser humano. Isto é, aquela que reconhece em cada qual um
ante dotado de razão e plenamente capaz de decidir
sobre o seu destino. lnsita à idéia que acabamos de expor
estão duas outras: a de liberdade e a de justiça.
A primeira corresponde ao diretfo inalienável, -próprio
à pessoa humana, de refletir sobre a sua condição e de
agir de acordo com as suas convicç-ões íntimas. A segunda corresponde ao relacionamento social que deve existir
enrte os homens capaz de assegurar a todos, em igualdade de condições, uma vida digna, sem temor, e que possibilite a realização pessoal.
A luta pelo progresso, pela igualdade e pela justiça social teve no Brasil como em outros países uma evolução
lenta e penosa. A estes ideais sempre se opuseram as
forças obscurantistas, aquelas que representam privilégios odiosoS e: injustificáveis, invariavefmente compro;.m-ettdas com a preservação de uma ordem retrógrada.
Para não me alongar em conjecturas históricas muito
distantes, desejo apenas tecer algumas considerações
sobre os precedentes e o significado enfre nós do movimento cjue nos legou o sistema republicano de governo e
a forma federativa de estado por ter sido ele quem consa~
grou definitivamente o principio da soberania do povo.
A derroc~da do cÜ!oniatismo protuguês em terras
americanas teve suas Origens intelectuais mais remotas,
como é notório, no grande movimento libertário que assolou a Europa no final do século XVIII.
· Á monarqUia- absoluta de direito divino vinha sendo
assediada em suas bases içleológicas por novas correntes
de pensamento quando procurou-se identificar a pessoa
do monarca como sendo alguém que governava por consenso e vontade implícita do povo. Esta tentativa d~ "!eM
gitímar" o poder não teve sucesso. Reivindicava-se para
o homem uma vida livre, identificada com a razão e a natureza.
Discorrendo sobre a projeção, no plano político, das
referidas idéias, assim se expressa Bertrand de Jouvenel.
Para ellos, el hombre, todo el hombre, tiene sus
fines próprios,- hacia los cuales va difigído por un
-sentido íntimo, fines que puede estar impedido de
realizar por dos causas externas: por el peso aplastante de_las necessidades naturales y por la agreción
de sus semejantes, culaquiera que sea la forma que
una y otra adopten. La associacl6n permite aligerar
_~el peso de la n~essidad y debe garantf?;al;' ai hombre
-coDtra la voluniad de su pr6jimo. Pero esta associacl6n es~ un eiigaõO cu ndo somete ai bombre contra la
voluntad inclerta, imprevisible, arbritrária de otro
hombre que as su soberano." (E\ Poder Editora Nacional - 2• ed. f974 - pâg. 300}.
·A peCuliaridil.de do pensamento da época está em que
se transferia para o povo a titularidade legítima do poder. Como meio de assegurar o princípio, erigiu-se a lei,
que nada mais é do que a expressão da vontade geral, em
fonte primâria de manifestação da soberania.
Estavam assim lançadas as bases do pensamento político dominante no mundo contemporâneo. Na sua esM
sência, traduziu uma ruptura com o sistema que reconhecia a legitimidade do exercfcio do poder estatal a um
órgão ou a uma pessoa em razão de um direito próprio.
A partir de então, o povo passou a ser o único senhor
legítímo de seu próprio destino. Todo poder dele emana
e em seu nome é exercido.
A praxis revelou que o id_eal era de difícil concretização imediata. Não se pode, entretanto,negar que o objetivo passou a_S~J insistentemente perseguido e defendido por todas as correntes não aJjnbadas com a reação.
A história politica da humariidade demonstra que as
forças progressistas sempre se manifestaram por ·uma
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maior participação popular na condução dos negócios,
públicos.
Como se vê da leitura do insigne jUrista _francés Geo"rges Burdeau, a doutrina rnoderna do poder p-olítico não
se afasta, neste particular, do que ficou estabelecido no
século XVIII:

"O povo é o soberano.!: ele que, de acordo com a
definição prOPosta de soberania, é o titular do direito de estabelecer a ordem social sob a qual deseja viver. Encarnando uma idéia de direito formulada
pelo povo, o Poder não pode ter outra origem que
não a popular.

A organização constitucional é c..oncebida de tal
sorte que esta vontade possa efetivainente ser expressa. O enquadramento da função governamental
é de tal sorte que o poder do povo é real.
O ,Caráter universal da primazia desta vontade
tem um sentido sociológico preciso: ele significa- a
ascensão do povo ao nível de força social predominante. Jufidicamente ou constitucionalmente- é necessário encontrar fórmulas que assegurem esta predominância."
Vejamos como se projetaram no Brasil essas idéiãs e
qual foí a S:Uã evolução.
~Obtida a emancipação- pOlítica, -o monarca irúperarite
se auto-investe do título de defensor perpétuo do Brasil e
"na própria fala de abertura da Cons_titUírite promete
guardar a ConstitUição Se fosse digna do Brasil e dele".
(Raymundo Faoro- Os Donos do Pod_e-r- Ed. Globo
- vol. I - pág. 284). A Assembléia convocada não era
pois livre e sQberana. Os representantes eleitos se viam
sob a permanente ameaça de um golpe a ser contra eles
desfechado pelo soberano caso este entendesse que o seu
comportamento era incompatível com a ordem por ele
desejada. Não obstante, jã germinava entre os representantes populares o sentimento de que o seu dever era
para com o povo. Antônio Carlos, uma das mais representativas vozes afirmava.: "A nossa procuração é coarctada". (Raymundo Faoro, ob. cit. pág. 284).
Oíssolvida a Assemblêia, a Constituição outorgada
pelo Imperador concentra na pessoa do monarca_~'a chave de toda a organização poHtica" (art. 98) através do
poder modemdor. O caráter representativo que se pretendeu dar ao rcgme não passou de balela. O executivo é
exercido por pessoas de livre escolha do monarca (art.
ror;~ 69); o legis1ativo é só parcialmente constituído por
representantes do povo porquanto os Senadores são, ou
bem nomeados vitalidamente pela Coroa (art. lO!,§ I~'),
ou então, membros da dina.stia (art. 46).
O poder político não está-, Pois, nas mãos do povo.
Manifestações- várias se fazem sentir no seio da jovem
sociedade brasileira expressando repulsa ante tal estado
de coisas. O estuário de todas as forcas que almejavam
uma efetiva partíCipilção popular no Governo -do País foi
o sentimento republicano-federativo.
Em manífesto lançado a 3 de dezembro de 1870,
denunciou-se:
"Neste país, que- Se presume-Co"riSfitucíonal, e
onde só deveriam ter ação poderes delegados, responsáveis; acontece, por defeito- do sistema, qüe só
hã um poder ativo, Onip"otente, perpétuo, su·perior à
lei e à opin-ião, e esse é justamente o poder sagrado,
inviolável e irresponsável."

O privilégio, em iodas as relações com a sociedade tal é, em síntese, a fórmula social e política do
nosso País.:'
"Temos representação nacional? Seria esta a primeira condição de um país constitucionál represen-
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tativo. Uma questãO preliminar responde a interrogação. Não há nem pode haver representação nacional o~e não há eleição livre,..onde a VOI_'!_tade do cidadão e a sua liberdade individual estão dependentes dos agentes imediatos do poder que dispõe da
forca pública."
"Uma Câmara dos Deputados, demissível à vontade do soberano, e um senador vitalício, à escolha
do soberano, não ·podem constituir de nenhum
inodo a legítima representação do país."
"Um poder s_obe_ra_no, privativo, perpétuo e irresponsável fOram, a seu nuto, o Poder Exec1,1tivo, escolhendo os_ ministros, o Poder Legislativo, escolhendo os senadores e designando os deputados e o
Pod_er Judiciário, ri0nieando os -magístrados,
removendo-os, aposentando-os. Deste modo qual é
a delegação nacional?_ Por que_ poder a representa?
-- Como pode ser a lei .a representação da vontade do
povo? Como podem coexistir com o poder absoluto,
que tudo doffiina;-os pOdereS in-depCndentes de que
fala a carta?
Proclama-se no mesmo documento:
"O princípio regulador de um povo livre é
governar-se por si mesmo."
'

. ' ..... ' ..... -....... .. ·-· .
~

~

. . ..... ' .. .
~

"'-~-

·-~-~

-"Para--alcançar tal objetivó propõe-se a implantação no
país de um regime republicano-.federativo,cuja característica principal seria:
.. Um governo representativo" - tomada a expressão no seu sentido amplo de exercício do poder
político - onde todos os· poderes devem ser- delegações da nação."
Logo a seguir adverte~se:
"Desde que exista em qualquer constituição um elemento de coação ao princíPio da liberdade democrática, a soberania nacional está violada, é uma
cõis·a-írrita e nula, íncapaz dos salutares efeitos da
mode_rna fórmula de governo- o governo de todos
por todos."
Preconizava-se, _como m,_eio necessârio_ à realização do
fim colimado, assegurar "a autonomia das_ províncias, a
livre escolha dos seus administradores, as suas garantias
legislativas por meio das assembléias provinciais, o alargamento da esfera das municipalidades, essa representação resumida da família política, a livre gerência dos
seus negócios em todas as relações morais e econômí~
cas".
Por entenderem que a preservação da liberdade do i_n~
divíduo estava intimamente ligada à autonomia das comunidades políticas intra-estatais, erigiu-se a federação
em _"princípio cardeal e solene" tidq como. "únicO capaz
de manter a comunhão da família brasileira". (Manifesto Republicano publícado em Revista de História Ano XXI, vol. XLI, pág. 409 e-seguintes).
A caminhada no sentido do estabelecimento de um regime autenticamente representativo, a todos os njv_eis e
em todas as funções políticas, teve seu ponto culniinante
-a 15 de novembro de 1889. A República Federativa foi
proclamada como forma de goverrio da nação (art. (Q do
Decreto n~' I, de \889), as provindas~ nreunidas pelo laço
da federação" (artigo 29) ficaram--constituídas em Estados, cabendo às respectivas populações eleger os seus
corpos delíberantes_ e ·os seus governOs locais (art. 3~').
AsSim é que em três singelos artigOs aboliu-se, o sistema
que se caracteri~ava pela:
-perpetuidade ou irresponsabilidade dos titulares de
funções políticas; e
-exercíciO do poder por direito próprio e não ·em
função de uma expressa cJ.elegaçã~ __ popular.
Foi contra esse regime que nos dizeres da. "Proclamação do Governo Provisório" rebelou-se o ''povo, o
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exército e a armada nacional, em perfeita comunhão de
_ sentimentos _com os nossos concidadãos residentes nas
províncias".
A~C;nstituição, finalmente promulgada em 24 di fevereiro de \891, acrescentou à alocução República Federativa_ o termo representativo para deixar ineqüívoca a origem popular dos poderes políticos exercidos pelos governantes;

"TITULO PRIMEIRO
Da Ü!gan!z_aç~o Fed~~~
Art. l~' A Nação Brasileira ado_ta c_or:no forma
de governo, sob o regime representativo, a Repúbliéa Federativa proclamada a 15 de novembro de
1889, e constitui-se pela união perpétua e indissolú~
vel das suas antigas Províncias, os Estados Unidos
do Brasil."
O siStema republicano-federativo, constituído sob o
regime representativo, identificou-se desde- o século pas~
sado com uma forma de governo onde todo o poder polftico ..emana do povo e -~m seu nome é exercido". As
funções legislativas e executivas, por serem eminente.
mente polfticas, devem tirar sua legitimidade do voto popular.
-'""Rui Barbosa, reconhecidamente um dos mais importantes doutrinadores do_movimento republicano em nos~
so Pais, assim se manifesta:

"O que discrimina a forma republicana, cóm ou
sem o epíteto adicional de federativa, não é a coexistência dos três poderes, indispensãveis em todos os
governos c_onstíiUdonais, como a M_onarquia ou a
República. 1:: sim a condição de que, sobre existirem
Os Três Poderes Constitucionais, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciãrio, os dois primeiros derivem,
realmente, de_ eleição popular" (Rui Barbosa- Comentários à Constituição Federal Brasileira coligidos e ordenados por Homero Pires- I vol/1932pâginas 51/52- Editora Saraiva).
-~O jurista reconhece que o_ movimento brasileiro se j_astreo!,l "no ensino dos constitucionalistas e exegeta americanos". Não é pois, despiciendo consultar a lição dos
founding fathers da república americana. Segundo Màdison, só merece ser qualificado de republicano o-"'governo que deriva todos os seus poderes, da grande massa do
povo e que se administra por-pessoas que cortservam
seus cargos à vontade daquele, durante um período limitado ou enquanto observem boa condutaL-~ essencial
que semelhante governo derive do grande conjunto da
sociedade, não de u ma parte inapreciãve\, nem de uma
classe privilegiada dela; pois se não fosse o caso, um punhado de nobres tirânicos, que levam a cabo a opressão
mediante uma delegação de seus poderes, poderiam aspirar à qualidade de republicançs e reclamar para seu governo o honroso título de República, "(0 Federalista XXXIX -Artigo de Madison, publicado pela Editora
Nacional de DireitO (1959), pág. 154).

O-advento do regime republicano entre nós não repre..
sento_u apenas a conquista popular do cargo de Chefe de
Estado ou de algum órgão político como foi o caso em
certos países europeus. Aqui, a revolução republicana representou a entrega ao povo do direito de se governar livremente através de representantes eleitos. A sobera_nia,
a suma potestas, foi integralmente transferida aos brasileiros, independentemente de quaisquer atributos pessoais.
-Os mais autorizados comentadores da Primeira_
Cartu Republicana enfatizaram, reiteradamente, o asPecto que ora ressaltamos. Analisando-_aexpressão "para organizar um regime livre e democrático" contida no

Abril de 1984

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

preâmbulo da lei fundamental, Barbalho assim ~e pronuncia:

.. Estas palavras consagram a aspiração republicana de um governo com institUições caPazes de assegurar a liberdade em todas as suas manifestaçõeS,
de garantir-lhe o exercício de expressão,_ de proteger
o direito de cada cidadão e manter o bem estar geral: regime democrâtico no qual o povo é a fonte de
toda a autoridade, a origem de todos os poderes,
exercidos por delegados, com funções limitadas e
temporãrías segundo- as ilormas estabelecidas na
Constituiçã-o e nas leis" (Ob. cít. Pág. 4.)
Mais adiante,_comentandO o artigo ]'>'diz:

"i:: o regi me em que o Governo é exercído- pormandatârios, por representantes escolhidos pelo
povo agindo pelo povo soberano e em nome dele.
O instrumento pelo qual se opera a representação
é o voto polítíco: nun1 regime repúblicano é precisO

que ele seja generalizado." (Ob. Cit. pág. 8.)

·

-, Aurelino Leal, após constatar que "a república (ederativa tem entre nós a forma representativa''
qualificou-a de "um governo em -que o poder do povo é
exercido por meio de representantes, sujeitos a restrições
constitucionais." (leoriii e Prãtica d·a Constituição Federal Brasileira, pág. 20.)
- -,-Castro Nunes (em ''As ConStituições Estaduais do
Brasil") afirma que a "foi-ma repubficana-piessupõe a
eletividade, a temporaricdade das funções e a responsabilidade dos agentes do poder público." ( Pãg. 29 tomo L)
Repassadas aqui foram as origens histórico-políticas
do regime republicano no Brasil bt:m como a forma que
assumiu desde o Decreto n"' I, de 1889. Este aspecto é importante porque todas as cartas políticas que se s_eguiram
mantiveram a mesma forma de_ estruturação do poder e
no dizer de Carlos Maximiliario" quando a nova ConstituiÇ'd.o mantém, em algum de seus artígos, a mesma linguagem da antiga, presume-se que se pretendeu não mudar a lei neste pmticular" (Hermenêutica e Aplicação do
Direito, pág. 367- Ed. Freitas gã.Stos- 1941 ·_ 2'_
edição.} Assim o rriesmo entendimento do vocãbulo
"República'' perdura.
Os modernos comentadore-s de nossas cartas políticas,

quand~ não se limitam a reproduzir as lições dos pr-ilnei-

ros exegetas, ampli<tm-se para identificar no voCábulo
"República reprcsentativan--uin síSfiffi"ã de_ govCrno es~·
sencialmente democrático,_ rastreado na vontade popu~
lar.
Eduardo Espínola, analisando a Carta de 1946 e
lastreando-se na lição de Kelsen diz que a forma republicana, quando aliada a um regime democrático representativo, como ê o nosso c-aso, "atribui o poder estatal a
todo o povo". (A Nova Constituição do Brasil- Direito Político e Constitucionii Brasileiro --. 1946 - -Ed.
Freitas Bastos- pág. 141).
Enquanto Temfstodes Cavalcanti identifica a República como um sistema político em .. que todos os poderes do Estado são constituídos por eleição". ~Dai mo
Abreu Dallari recorda que as modernas repl.Íblicas emer. giram ''da exigência de participação do povo no gover-no ... " acoplada A "possibilidade de substituír os governantes periodicamente".
Se por um lado há unanimidade _de entendimento
quanto à essência do regime republicano, por outro são
acordes os estudiosos em condenar as práticas tão freqUentemente verificadas tendentes a fraudar a vontade
geral.
Sampaio Dória adverte que quando "os governantes
se fazem tais por astúcia ou pela forca" cai-se no regime

oligárquic_o que é .. o governo de alguns ... por autoeleição". -(Di feito Constitucional - Curso e Comentários à Coristituiçã({:....... vol I, pág. 165 e vol II, pág, 39,
1960- Max limonad Editor).
Lembro, Sr. Presidente, neste momento, nesta minha
retrOspectiva histórica, o famásos Manifesto dos Mineiros. Quem sabe, Srs. Senadores, se após o 25 de abril,
nós não teremos, não um manifesto dos mineiros, mas
util manifesto da Nação brasileira. desejosa de que o
povo possa realmente governar este País. Mas vale a
pena lembrar, neste momento, o Manifesto dos Mineiros
quando dizia o seguinte;
As grandes campanhas nacionais em prol da devolução ao povo de seus direitos fundamentais tantas vezes
usurpados, inclusive o de votar e ser votado, sempre in~
voCar.am- O ideal repubf!Cano:
" ... desejamos retomar o combate em prol dos
princípíos, das idéias ·e das aspirações que~ embora
contidas ou contestadas, haveriam de nos dar a Federação e a República ... não é suprimido a liberdade, sufocando o espírito público, cultivando o aulicismo, eliminando a vida política, anulando o cidadão e impedindo'-o de colaborar nos n~gócios .e: nas
deliberaçÕes do seu governo que se formam e engrandecem as nações ... se lutamos contra o raseis30 ladO das Nãcões_ Unidas, para que a liberda-de e a democracia sejam restituídas a todos os povOs," certamen-te- não pedimos demais reclamando-·
para nós mesmos, os direitOs as gararltiãs qlJe_ as
caracteriza ... (Manifesto dos Mineiros).
~

mo.

e

Sr. Presidente. é uma parte do Manifesto dos ~in_c:_i
ros.
Dizer que a República é democrãtica, define_ apenas a
quem se atribui o poder e quais são as respectiVas bases.
Resta explicitar o modo pelo QUal é exercido: de forma
direta pelOs se~s titulares ou através de representantes.
Nosso povo optou, por motivos óbvios, pela segúnda
modalidade.
Santi Romano elucida que:
"O carãter representativo dos governantes de
uma república explica a razão por que costUreira~
mente ele-s são eletivos e se renovam em intervalos
de tempo. O meio mais utilizado para tornar efetiva
a: representação é, com -efeito, aquele di fazer df:signar o representante pelo corpo iepreSentado, atri~
buindo a este o poder de substituí-lo, quando presuinir que itão há maiS cOir"ésPondê.nCia entre um e-outiQ"_. (Princípios de Oirtilto Constitucional GeralEd. Revista Tribunal, 1977, pág. 194).
Configura-se, pois, á esSênCia do significado âa- ido~
cução república-representativa, onde, por agirem os
mandatários em nome do povo, aCresce-se o epíteto "democrâtica".
O corolário do sistema exposto é a existência dos "direítOs-PolíticoS'' do cidadão cujo núcleo é a faculdade de
votar e ser votado:
Hã c:e_rtos prin,cípios fundamentais que norteiam todo
o--relacionamento humano na sociedade contemporânea
e que não podem s~r objeto.de transigência sob pena de
voltarmos a estágio primitivo e opreSsivo de organização
social. Foram necessários muitos séculos e uma evolução
técnica acentuada. pari que pudéssemos alcançar _um estãgio de civinzação onde o ser humano- todo o ser humano - é tido como livre e igual aos seus semelhantes,
não devendo, por isso, estar submetido a nenhuma forma de dominação, poder ou coação que não seja aquela
fruto de uma ampla manifestação popular. fnfirmar este
princípio cardeal <lu convivência humana seria volver século$_ de história.
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Um renomado constitucionalista francês observou
que o sistema representativo não tem como característica
única o vínculo entre mandantes e eleitores. Nota ele que
há uma segunda peculiaridade inerente ao processo eleitoral. sobretudo, nos regimes de liberdade, qual seja o
que o processo eleitoral é sempre .. disputado".
"On entend par elections disputés des elections
impliquant um choix reei et libre de la part da elec~
teurs quand aux hommes, quand aux programes,
quand aux__ partis auquels appartiement eventtiellement les-c3.ndidats etc. Disons, d'une facon plus precise et complete, qu'il sagit d'elections a J'occadion
desquelles des candidats differents, ayant .des programes diffefents apastemant, les cas echaenat, à
des partis politigues differents, se prcsentemt les uns
et les autres devant des electeurs, contestent leus respectifs et entrent _en competition pour obetnir les
suffrages des citoyens."
Mais adiante o autor ao anafisar o ''sentido" das
eleições "disputadas" diz:
"Les elections disputés sont essencíellemente le
· ·signe que le droit constitu(ionel en vigueur dans un
pays determiné accepte le phenomene de la société
---pluraliste.
On peut dire, em premiere approximation qu'une
société politique est de caractere pluraliste lorsque
les diverses conséquenccs de la diversité d'opinions
sont admise set traduites dans les faits." (Andrã
Hanriou - Droit Constitutionnel et fnstitutionsPolitigues - Ed. M onschrestien - 1972 - 5• .edition- pags. 221/225.)
TRADUÇÃO -"Entende-se por eleições disputadas aquelas que implicam numa real escolha por
parte dos eleitores quanto aos homens, quanto aos
programas, quanto aos partidos a que se vinculam
os candidatos etc. Digamos de uma forma mais precisa e completa que hã eleições quando candidatos
diferentes, tendo diversos programas, pertencendo a
partidos distintos; se apresentam face ao eleitorado
constestando uns aos outros e entrando em competição para obter o sufrãgio dos cidadãos.
Mais adiante o autor ao analisar o sentido de
eleições disputadas diz:
"As eleições disputadas são essencialmente o sinal externo de que o direito constitucional vigente
num dado país aceita o fenômeno da sociedade pluralista. Pode-se dizer, de um modo geral, uma sociedade política tem conotações pluralistas quando as
d!versas Co_nseqifênciaS da multiplicidade de opiniões são admitidas e traduzidas em fatos."
Vistos, em suas linhas gerais, os princípios consagrados pelo sistema republicano-representativo de
governo e acolhido em nosso País desde 1889,
cumpre-nos agora examinar o papel da Presidência
no quadro- institucional que se seguiu.
O-termo "regime presidencial" começou a ser utilizado pela imprensa inglesa para designar o sistema de governo das antigas colônias americanas contrapondo-o ao
sistema de "governo de gabinete" adotado na Inglaterra.
Fundamentalm~nte o que estaria a distinguir o primeiro
do segundo seria a concentração das funções de Chefe de
Estado e de Governo nas mãos de uma única instituição
por oposição à respectiva bipartição entre dois órgãos
distinto§. _Deste critério básico diferenciador decorreriam todas as demais c;onseqifências como a responsabilidade política dos Ministrps perante o Parlamento, a
moçã~ de censU~a provocando a queda do Governo etc ...
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E continuo, Sf. Presiâente, buscando renomados constitucionalistas, frísando o seguinte:
No Brasil, o preSidencialismo sucedeu à monarquia
unitária para- desatar alguns dos laços que imobilizavam
as províncias nas mãos do poder centraL Fê-lo porém de
forma incori:tpleta, pois ciosãmcbnÜ!--pre-serVou-pãra sro
maior quinhão na partilha de competências. Na exata
medida em que assim procedeu acrescentou autoridade e
prestígio ao comando do Chefe de Estado.
Função de tal magnitude no quadro institucional do
país não poderia deixar de ser legitim<!da por um processo de escolh_a que de alguma forma identificasse a origem
popular do mandato. O sufrágio univet"sal, direto e secreto, na fefii expressão de Prado Kelly. " ... liga diretamente a NaçãO ao seu Chefe.'~ É ainda o publicista quem
afirma: "Se a eleição, pofém, vale como titulo para o desempenho da _missão mJIÍS formidâvel que engendrou a
democracia moderna, o seu processo se reveste da maior
importância pelos princípios qi:ie pãSSa'a éX'tfrliflir:A investidura jã não pode emanar de _outro poder constituído, como o parlamento, para não subordinar a este uma
função estabelecida teoricamente e_m pé de igualdade e
chamada, em muitas ocasiões, a confrontá-lo:"
Vê-se desde logo que no plano teórico duas razões
pelo menos estão a justificar o processo de eleição direta
do Presidente da República, Em primeiro lugar afim de
estabelecer um liame imediato entre o titular de função
tão proeminente e o povo em nome de quem o ·poder é
exercido. Em segundo lugar de sorte a preservar a independência da função executiva face às demais.
E sigo, Sr. Presidente, imaginando que possa ser um pouco cansativa esta noSsa fala, mas irilportarite no-~seu
aspecto quando analisamos aqui o prOblema do Presidencialismo e as eleições di retas, nãõ -querendo responder neste nosso discurso sobre as crises do presidencialismo do Senador Luiz Viana, mas tentando demonstrar a
importância que todo poder emana do povo.
Continuo, Sr. Presidente.
Acrescente-se a estes motivos o fenômeno mundial-_
mente verificado da hipertrofia das funções executivas
em detrimento das demals. Assim, se a tradição republicana já recomendava o processo direto de escolha do
Chefe do Executivo com muito mais razão há de se
adotá-lo nos dias atuais. Na prátiCa, atualmente, o Primeiro Mandatário é o principal respOnsável pelas gi-andes opções políticas, económicas, fiscais, orçamentárias,
sociais e de relacionamento externo. Além disto tem sob
a sua responsabilidade uma gigantesca- máquina burocrática civil e -militar. Os Estados e Municipios
encontram~se inexoravelmente sujeitos à avassaladora
prepotência do governo central. Em suma, representa
hoje a Presidência a suma potestas no plano político.
Críticas acerbas têm sido dirigidas contra o sistema
presidencial de governo, sobretudo por parte daquela
que desde os primórdios da República preferiam ver implantado no país o sistema parlamentarista. Os dois primeiros presidentes -sendo o segundo por via de sucessão_'=- foram nomeados peta Constituinte em Virtude da
transição que se operavà. As eleições que se seguiram estiveram rõtineiiainente' eivadas de fraUdes aié que a Revolução de 193.0, pôs fim aos cambafachos eleitorais.
Neste período esteve menos em causa o sistema presiden·
cial propriamente dito do que os conchavas de uma elite
decadente arraigada, ao poder. Repetiram-se sob o presidencialismo as -mesmas mazelas e distOrÇões verificadas
na época da monarquia parlamentar. Vargas assume o
poder no bojo de um movimento renovador que pretendia expurgar as condenáveis prátiCas políticas do passado. O período conturbado que se seguiu levou-nos ao Estado Novo, de triste memória. O ciClo ditatoiiafsó seria
rompido com a Constituinte de 1946 que leSou à Nação
um quadro insfiüiCíOnaTrizoaVelmente eqUilibrado. Ao
longo de quase vinte anos tivemOs sucessivas campãnhas
para a Presidência que implicavam em verdadeiros movi-

mentos de mobilização da opinião pública. A ordem
jurídica ruiu em 1964, passando então a Primeira· Magistratura do País a ser provida de forma indireta, regra
emergencial que se transformou em definitiVa por força
di éditos revolucionários.
Não nos parece seja o momento político presente
oportuno para encetar discussões acadêmicas sobre as
vanfagens teóricas do presidencialismo ou do parlamentarismo. A ..praxis" está a demonstrar que em nosso_País
as elites oligárquicas sempre penderam para um ou outro
lado segundo as _conveniências do momento. Historicamente, verifica-Se Uma constarite Preocupação das camadas dominantes em preservar privilêgios que julgam
constitufr autênticos direitos adquiridos. Menor importância é atribui da às formas jUrídicas, ao respeita porregras pré-estabelecidas, à preservação do quadro institucional.
A questão que se coloca na atualidade é a de saber se o
atual critério çie provimento da Chefia da Nação deve ser
observado ou se o mesmo já se- e~ contra defasado em relação ao momento histórico e às necessidades correntes.
Todos parecem estar acordes em que o sistema de eleição
direta ê o que tradicionalmente fincou raízes entre nós. A
eX:ceção, portanto, é o sufrágio indireto para a Presidên~
cia. Dizemos isto porque mesmo os que defendem a legitim!dade do- atual "Colégio Eleitoral" admitem mudar
as regras do pleito para o ..sucessor do sucessor",
transformando-o em direto. Torna-se assim despiciendo
envídar esforços no sentido _de defender o que todos, em
princípio, aceitam. Deteremos nossa atenção, em contrapartida, no exame de alguns dos princípã.is ãrgumentos
levantados pelas forças situacionistas na defesa do sistem·a ·_vigente.
__
Em primeiro plano sustenta-se invariafelmente que a
eleição de 9182 conferiu legitimidade ao "Colégio Eleito~
rat" na medida em que seus membros foram eleitos tendo_ em vista, também, cl'finalidade de eleger o próximo
presidente. O pleito de 19_82, como todos recordam, foi
_ de certa forma inédito na história política de n9ss_o povo.
Os cidadãos foram chamados a votar, de uma só vez,
-vinculadamente, em candidatos postulando desde já vereança até a senatória. Tratou-se de uma eleíção anômãla porque o cidadão se viü competido, primeiramente, a
optar pelo cargo cujo preenchimentO julgava mais importante para, em seguida, preencher o restante da cédula_com outrps nomes que não eram necessariamente os
de sua preferência. Em seguida, foi um pleitO riotO'i'iamentC-regioria1, onde se debateram, sobretudo, questões
pertinentes às comunidades locais. Desnecessário dizer
que outra teria sido a motivação do eleitor s~ estivessem
em jogo, de forma direta e imediata, as g~andes_ qu~tões
nacionãis. Ainda que todos estes motivos não fossem sufici~ntes para demonstrar a falácia da propaganda oficial
em torno do "Colégio I;leitoral", teríamos a lembrar que
o partido do governo, majOritário no dito órgão, obteve
17.965.834 votos nacionalmente contra 19.059.019 aproximadamente dos votos sufragados ao PMDB, 2:.623".797
votos ao PDT, 2.039.708 votos ao PTB e 1.589.645 votOs
ao PT. Portanto, o pretenso ''direito adquirido" à indicação do futuro Presidente da República não passa de
sutil manobra aritmética que transforma em majoritário
o minoritário.
O Sr. José Fragelli- Permite-me V. Ex• um aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador.

Com muito prazer;

O Sr. José Fragelli- V. Ex• classificou muito bem a
eleição de 1982 como um pleito anómalo. Não vou dizer
teratológico, mas anôm-alo, porque o princípio-dos
princípios, Que é a Iiberdide do eleitor escolher o seu
candidato aos diversos cargos, no caso, nos níveis municipal, estadual e federal, esse princípio foi derrogado
pelo Casuísmo da legislação adotada a toque de caixa e
também, podemos dizer, quase à outrance, as vésperas
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do pleito de 1982. Basta esse fato para desqualificar inteiramente a eleição de 1982 como capaz de gerar legitimidade do Colégío Eleitoral. Quando um princípio demoÚ.lÜico,- que -é o da livre eScolha pelo eleitor de seus
caildidatos, fOi víõlado, essa eleição perdeu o seu caráter
de autentiCidade e, por isso mesmo, i:fe legitimidade.
Desculpe-me por ter interrompido, mas queria mais uma
vez fixar bem esse princípio das democracias liberais que
foi violado flagrantemente, justo e exatamente nas
eleições de 1982.
O SR. ITAMAR FRANCO- Assiste razão a V. Ex•,
e creio que V. Ex• tem razão quando fala na violação e é
contra essa violação que nós, nO momento, estamos demonstrando, através dessa tese, que esse colégio é um colégio ilegítimo, sendo preciso estabelecer, realmente, o
liame entre à chefe do Poder Executivo e a Nação, através do voto direto.
O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO _a.tenção, o aparte de V. Ex•

Ou_Ço, com muita

O Sr. José Lins- Nobre Senador Itamar Franco, eu
discordo um tanto do meu colega, o nobre Senador José
Fragelli, de vez que a regra do jogo é sempre uma regra
previamente estabelecida, com maior ou menor sabedoria. O processo eleitoral nunca foi perfeito e PoSSiVelmente nunca o será. O nobre Senador José Fragelli usou
uma expressão; "a livre escolha do candidato pelo eleitOr". Se houver um--tipo de eleição effi "que O eleitor reãlmente não pode escolher o candidato, será, exatamente,
aquele tipo_ de eleição direta antigo, que adotávamos
para a escolha do Presidente da República. Naquele sistema a cúpula partidária escolhia um ou dois candidatos
e o eleitor não tem senão que votar em um ou outro. Então, o arbítrio do eleitor er~ extremamente exíguo. Eu
hoje seria, nobre Senador Itamar Franco, pela reformulação do sistema de eleições modernizando.as e
ajustando-as ao momento político nacional, mudando
oportu!lã.mente as eleições índiretas rilas -sem voltar àquele sistema antigo, que, a meu modo de ver, é dos mais
antidemocráticos.
O SR. ITAMAR FRANCO
lins ...

~ _Nobr~_Senruio.r_

José

O Sr. José Fragelli- Permite V. Ex• um aparte'?
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
nobre Senador José Fragetli, em seguída. Antes, respon~ derei ao aparte do nobre Senador José Lins.
O Sr. José Fragelli- O meu querido amigo, Senador
José Lins, f~lou nas regras do jogo. Eu sou dado a ler um
pouco esses livrinhos de bangue-bangue-americano. Ali
agente vê,
Senador, que quando se sentavamjogadores.-a uma- mesa e as regras do jogo eram violadas com
cartas marcadas, por exemplo, o prejudicado tinha até o
direito de matar o violador das regras do jogo, sem ir
para a cadeia. Essas regras do jogo, devido ao autoritarismo no qual ainda nos encontramos, foram violadas
Sr. Senãdõr. O Governo e o PDS jogaram em 82 com
cartas marcadas, marcaram-nas com antecedência, só
que fizeram um pouco melhor do que no faroeste americano:- fizeram às claras e à força, e a vítima não teve nem
como reagir porque foi desarmada com antecedência.

sr:

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Fragelli,
depois de tanto casuísmo, haja balas.
O Sr. José Lins- V. Ex• está vendo que é um perigo
- provocar o Senador José Fragelli. Ele quer ir logo às últi~pas conseqUências. Eu não chegaria a tanto.

O SR. ITAMAR FRANCO - 0 corpo de V. Ex•ê fe·
chado, Senador José Lins, não teria perigo.

O Sr. Jorge Kalume -
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Permite V. Ex~ um apa-rte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Com muito prazer, Se-

nador Jorge Kalume. __
O Sr. Jorge Kalume- Nós todos estamos ouvind_9
com muita atenção o discurso de V. Ex•, embora, inicialmente, V. Ex• tenha afirmado que é um discurso cansativo. Cansativo não -é;- porque V. Ex• é .sempre bem-vindo_

a esta Casa e a essa tribuna. Porém, podem não convencer os seus argumentos. Porque, eu, no meu modo de
pensar, não é pelo fato de eu jã ter-me manifestado a favor das eleições indiretas para Presidente da República,
não vai resolver o problema nacional, no p1ome!Jto~
Haja vista o que V. Ex' dizia ofiiem desta tribuna, da decadência agrícola do seu Estado. A eleição lá_ foi direta,
já estamos com 12 meses de novo Governador e não se
resolveu o problema. Mesmo porque, meu prezado colega e amigo Itamar Franco, diãnte dessa situação dificil
por que estã passando o Brasil, eu sempre me convenço
de que quem tinha razão era Aristide Brian, um granae
político francês que ensinaia que a política sempre foi e
sempre será a arte de conciliar o desejável com o. possível. Com este pequeno aparte, eu continuo pensando que
a melhor forma para o BrasH no momento ainda é
eleição indireta para Presidente da República. Muito
obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Jorge Kalume,
eu agradeço a intervenção de V. Ex'

O Sr. João Lobo- Permite V. Ex' um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -

E veja, Senador Jorge
Kalume, que ontem eu não dizia da crise da agricultura
do meu Estado de Minas Gerais. Eu pretendia o contrário, para m-ostrar-QUe_õ_Governo_ que aí esiá não_~~m
uma visão social pafa os grandes prOblemas nacionais.
Cheguei mesmo a dizer, Seriador Joige Katume, que o
crescimento econômico do Brasil tem feito da ordem social o subproduto desse crescimento. Procurei demonstrar, ainda que timidamente, que as populações mais carentes hoje são desasslstidas em relação, por e_xemplo,
aos alimentos básicos coma o arroz, ·como Ofeijão, feijãO
que o Brasil agora vai importar,lembrava eu a crescente
falta de controle do Governo, tentava eu ontem, Senador
Jorge Kalume mostrar não o quadro de Minas Ger~s,
mas o quadro nacional. Veja y. Ex' 9':1~ os dados são do
Governo, de que 85 milhões de brasileiros se apresentam
subnutridos. Esta que é a realidade nacional, e a realidª.:.
de nacional, Senador Jorge Kalume, no nosso entendimento nós não vamos convencer V. Ex•, tenho certeza
disso, por maior amizade e respeíto que temos a sua pessoa, mas esta realidade nacional, Senador...
O Sr. Jorge Kalume --V. Ex• falou em 85 milhões de
brasileiros?
O SR. ITAMAR FRANCO- Sub~utridos, Ex• f: ver~
da de.

O Sr. Jorge Kalume- Então não hã mais mão-deobra nesse Pais.

O SR. ITAMAR FRANCO -Têm, Ex•
O Sr. Jorge Kalume- E como estão prod.uzindo?
O SR. ITAMAR FRANCO - E olha Ex i eu me recor-do aqui...
O Sr. Jorge Kalume- Eu acredito no número elevado
de subnutridos não tanto quanto V. Ex• está dizendo.
O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• me traz à
dação uma das aulas que tive•..

recor~

O Sr. Jorge Kalume- Então 70% da população brasileira é de subnutridos?

O SR. ITAMAR FRANCO -

É verdade, Excelênciá

O Sr. Jorge Kalume- V. Ex' afirma. Baseado em que
dados, Excelência

O SR. ITAMAR FRANCO-~ veidade isso, mais da
metade da nossa população é subnutrida.

O Slt. ITAMAR FRANCO nobre Senador Alberto Silva.
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Com muito prazer,

O Sr. Alberto Silva - Era só para, acompanhando os
números que V. Ex• acaba de mencionar, dizer que essa
estatística dos 80% é do Banco Mundial e é bem recente.

O SR. ITAMAR FRANCO- A própria SEI'LAN ...
O Sr. Jorge Kalume- Eu sei que nós temos um g_ran~
de índice de subnutridos. NãO só no BraSíi como em toda
a América do Sul, e quiça no mundo. A fome campeia.
Oportunamente ocuparei a tribuna para falar sobre a
fome no mundo, não só no Brasil como no mundo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, V. Ex' teria hoje,
em relação ao mundo, 2/3 da humanidade vivendo no
estado de pobreza absoluta e de miséria, enquanto que
bilhões e bilhões de dólares são gastos em armamentos.
Esta é que é a verdade.

O Sr. Jorge Kalume- Então o problema não é só
cional, brasileiro.

na~

O Sr. Alberto Siha - O levantamento feito, aqui na
nosso Pais, chegou à conclusão de que, se o País crescesse à taxa de 3%, em 50 altos, os 80% da população não teriam salário, aínda, para adquirir 2.400 calorias necessárias a um indivfduo bem nutrido,

O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Alberto Silva,
veja bem V. Ex' que eu não me referi apenas ao problema do meu Estado, para evitar uma provocação ao Senador Jorge Kalume.

O SR~ PREsiDENTE (Moacyr Dalla)- Senador Itamar Franco, o tempo de V. Ex• já está esgotádo.
O Sr. João Lobo -

O SR. ITAMAR FRANCO- Evidentew.ente, nós enfo~mos nacionalmenut_ e para que se enfoque nacionalmêilte nós queremos modificação di! ordem que_aí está, a
ordem econômica, na ordem políÍTca e na social. E nós
queremos que ess_a_ estrutura de poder - eu já o disse
uma vez aqui- se rompa democraticamente e pacificamente, e ela só vai romper, Senador Jorge Kalume, dentro da concepção que tenho, é quando nós realmente es~
tabelecermos um lianne de ligação direta com o Poder
Executivo, quando realmente o poder for emanado do
povo e o povo poder exercê-lo. Veja V. Ex' o que aç;ontece éom o Parlamento nacional- eu não quero me referir
às pesquisas, porque, apesar de matemático, tenho aS minhas ressalvas com as pesquisas que são feitas, porque
não conheço o universo em que elas foram pesquisadas,
mas, Senador Jorge Kalume, qual é a representatividade
que nós Senadores da República temos? Por mais que V.
- Ex~ compareça, por mais que eu compareça e outros colegas, qual é a representatividade do Parlamento brasileiro? Eu dizia__ há pouco a alguns colegas da imprensa, porqUe eu ainda te-nho a liberdade dizer, a própria imprensa
destaca quem, Senador Jorge Ka.lume? VerifiqUe os
grandes homens que ela destaca, ela pinça ou ela inventa,
se eles tiveram atividades parlamentar, se eles exerceram
na sua plenitude oS mandatos parlamentares. E ontem
aqui se discUtia, e é uma pena, é lamentável que, por
exemplo, a televisão não possa demonstrar todos os dias
o ·que faz a· Congresso Nacional, ao contrário do que
pensam alguns, e cito o exemplo norte-americano, que
no Senado americano não entra a televisão, mas, em
compensação, o Senado americano pode intervir na ordem eccnômica, pode intervir na polijic_a externa. Aqui,
ontem, o Sel1ador José Lins dizia que nós temos um
Orçamento Fiscal da ordem de 30 trilhões de cruzeiros.
Mas, eu ia pe_rgu~tar a S. Ex': e o orçaçmento de 90 trilhões das empresas estatais passou pelo Congresso Nacional? Foi examinado pelos Senadores da República?
Foi examinado pela Câmara dos Deputados? Senador
Jorge Kalume, e realmente eu cumpro aqui, convencendo ou não, a minha obrigação de mostrar o pensamento
liberal do meu Estado, o meu pensamento democrático,
ou o País rompe com essa ordem econômica que-aí está,
implanta uma política social, e eu _volto a dizer que já estou cansado de repetir aqui, ê por isso que não acredito
em nenhum dos quatro presidenciáveis, todos eles têm os
seus vasos comunicantes, todos eles representam uma estrutura de poder que aí está hâ vinte anos. E nós não
romperemos essa estrutura se amanhã elegermos esse ou
aquele presidenciável nesse processo, para mim ilegítimo
e que não representa mais a vontade do povo.
O Sr. Alberto Sllva- Permite-me V. Ex• urn aparte?

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO nobre Senador João Lobo.

Com muita prazer,

O Sr. João Lobo -Nobre Senador Itamar Franco, eu
gostaria de- parabenizar a V. Ex• e, através de V. Ex.',
todo o PMDB e todas as .Oposições brasileiras pela grande mobilização, pela campanha enorme que estão fazenw
do neste Pais em prol das eleições diretas. Eu tenho as
minhas restrições às eleições diretas e apenas posso avaliar como é notável, como é brilhante o espfrito humano
capaz dos mais surpreendentes exercícios de raciocínio
para justificar ou para amparar os seus desejos. Fico, Senador Itamar Franco, pensando sempre naquela história
da legitímidad_e, chamar de legítimo ou ilegítimo um governo, e lembro~me do conterrâneo de V. Ex', o escritor
Pedro NaVa-que dizia: "A última coisa legítima no Bra_sil
foi Dom João VI". Daí para cá, não é justo falarem Jc!&:ifimíd<ide de nenhum governo. Compreendo que o
PMDB, que as oposições usem toda a força da inteligência de seus membros, de um Senador brilhante como V.
Ex~, para argumentar em favor da prevalência de eleição
direta. Mas, eu acho, Senador Itamar Franco, que V. Ex•
principalmente, tem um argumento imbatível. Os dados
estão aí, os números estão aí. As -oposições tiveram quase 8 milhões de votos mais do que o PDS 111essa última
eleição. Então, já que o sentido firúil de um partido político. ou da política é ·conquistar o poder,_ V. Ex•s estão
convencidos de que com a eleição direta e 8 milhões de
votos atrás, V. Ex•s conquistarão o poder. Nós, do PDS,
temos apenas um argumento contra V. Ex%, Nós achamos que temos o direito de nos manter no poder, que a
lei nos assegura ~ta eleição pelo processo indireto. Nós
já _fizemos_a nossa luta para a conquista desse Colégio
Eleitoral, que nos vai manter no poder. Este é um argumento, cada um usa o seu argumento. Então, não há
nada de mais em que o PDS, n6s os Senadores do PDS,
membros do PDS, defendamos a manutenção da ordem
constitucional, defendamos, agora pelo menos, a eleição
ín-direta. Temós üm direito que conquistamos, estamos
disputando o poder político. V. Ex•s, quando fazem uma
camplinha por diretas, estão disputando tambêm o poder político-: Os argumentos são exercíciõs de inteligência, de raciocíriio, próprios do gênero humano. S claro
que os de V. Ex.fs são brilhantes e quero novamente parabenizar V. Ex's do PMDB pelo brilhantismo da campanha.
O SR. ITAMA.Q. FRANCO- Muito obrigado, Senaw
dor João Lobo.
Hã um enfoque, Senador João Lobo, um pouco diferente da colocação que faz V. Ex•, e o faz com bastante
inteligência. ~ que nós, particularmente nós do PMDB,
queremos devolver à Nação o seu poder decisório. Acho
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que isto é fundamental no grande debate que se estabelece hoje perante o povo rwasileiro. Não é err:i sí, O problema da eleição direta apenas, mas devolver à Naçã_o o direito de discutir -o seU destino. S isto, Senador Jo_ão Lobo, o que pretendenmos através das eleições--diretas.
Sr. Presidente, V, Ex.• me Chamou a atenção, e eu iria

analisar o problema do chamado consenso, e que consenso, que, às vezes, vejo alguns líderes oposicionístas estabelecerem, como também eu tenho um pensamento,
Senador João Lobo, o de que é preciso pãssar·um.a borracha no passado, para, através das eleições gerais, caminharmos para um novo Brasil.

Sr. Presidente, pediria mais cincO miriutos, p-elo menos, para poder concluir meu pensamento e, em seguinda, pediria a V. Ex' que considerasse o meu trabalho
como produzido.
-DesejO por-derradeiro tecer alguns comentários
sobre a posição assumida por determinados estratos
políticos -que, dizeridri-se oposicionistas, propalam ser
favoráveis às "diretas" mas, na realidade, preferem uma
solução dita de "consenso". Estes segmentos, por representarem camadas sociais conservadoras, temem, por
um lado, o livre desenrolar dos acontecimentos e, por
outro, compreendem que a atual estrutura opressiva,
desgastada, e inefidf:nte pode acarretar o completo esfacelamento do sistema com cons_~Uências imprevisíveis.
São os grandes beneficiários do autoritarisoiã de outróra
que, sentindo os meca_nismos _de poder desaparecerem,
desejam assegurar uma evolução política confiável. São,
em suma, aqueles que desejam mu~ar as aparências para
preservar o status quo.
- Que seria afiiial este consenso de flUe _tanto falam'?
Em torno de que se haveria de produzir'? Como haveria
de ser aferido? São questões qUe-os adeptos da tese se escusam prudentemente de responder.
-Afinal de contas eleição quer dizer escolha, opção,
preferência. Não hã como compatibilizar tal conceito
com a idéia de compromisso, arreglo, ou transação que
"consenso" sugere. Até mesmo por uma questão lógica
seria impoSSível tratar de estabelecer um ..consenso" se
previamente o povo não se definiu quanto às opções fundamentais. Quem seriam os intei'locuteores le.gítíinOs de
parte a parte? Precisamente o que haveria de ser negociado? A inCõngrUênCia do ponto de _vista dito "moderado"
salta os olhos do mais ingénuo analista.
- Insurgimo-nos contra oS que pregam o -..consenso"
não por sermos favoráveis à confrontação que visa subjugar o ~dve_rsário iruis -po-r d~ejarmos_ v~r restãurado o
livre jogo das fo-rÇas d~mocrãticas acabandO por prevalecera vontade da maioria nuril qUadro instituciõnal estável e juridicamente estru_turado. Um cêlebre diplomata
gaulês certa vez afirmou que as palavras servem para esconder as idêiã.S.
E aqui Sr. Presidente verificamos quantas palavras estão escondendo as idéias do Brasil atual.
Nada mais preciso e correto quando se trata de analisár as verdadeiras intenções das correntes auto proclamadas de ..conciliação".
Ao concluir esta fala gostaria de adu;Zir algumas observações sobre o que considero crucial para a pacífica
evolução da soçiedade ~rf;lSjleira. Hã cerca de_ ':'inte anos
este País foi abalado por uma rutura violenta da ordem
jurfdico-constitqc:ional. Os que então :issumiram·o poder
faziam profisSão de fé- democrática. Proclamayam aos
quatro ventos a intenção de promover as mais autênticas
tradições liberais _de nosso povo. De Ato Institucional
em Ato Institucional nos levaram a um autoritarismo sufocante. A supressão da_liberdade gerou a irresponsabilidade; a repressão violenta engendrou uma insegurança
generalizada; o modelo econômico adotado ao arrepio
da vontade da Nação fez surgir bolsões de pobreza que
constituem permanentes focos de tensão social incontroláveis. Retroagimos ao estágio mais primário de.organização do poder: a vontade arbitrária, casuíStiCa, episódica do Che_fe passou ser a útlica ..lei".
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Num dado momento procurou-se dar nova feição ao
que já se tornarã insustentável. A palavra de ordem passou a ser ..abertura lenta e gradual." Na es_s_ência, pouco
se modificoU: O mesmo si~tema de poder conlinuou a com.lJ.Ildar ao sabor de seus capricho~._:fiido o que foi feito
em termos de ..reformas" teve por único e exclusivo fim
cristalizar as forças e os interesses dominantes na estrutura de_ comando. O processo eleitoral, único capaz de
perffiitir uma evolução pacífica, foi cUidadosamente disciplinado de sorte a perpretar uma ••maioria" que na realidade é "minoria".
Uma sociedade não pode suportar manobras deste
tipo indefinidamente, sobretudo quando o resultado da
ação económiCa dos responsáveis pelos negócios públicos se revela tão escabrosa e maléfica- para a grande
maioria. O irievitável aconteceu. O sistema começou a
esfacelar-se, aSSUas bases já se revelam incapazes de
agUentar o peso da opinião pública que condena a atual
situação. Os que outrora não admitiam, em hipótese alguma, entregar o poder, hoje já falam em eleição diri!ta
"para o sucessor do sucessor".
Cremos ser chegado o momento de devolver à sociedade brasileira o pleno comando do seu trabalho. Não há
mais- como contemporizaT com a anómala situação que
vivemos: Hoje, mais do que nunca, é necessário institucionalizar o poder juridicamente, traçando-lhe limites
claros, delimitando competências, distribuindo equitatiVamente encargos e-ptertóg'ativas. Temos uma otdem legal mas não ordem jurídica, entendjda desta última
como um conjlliúo
ilOirnas, PrinCípioS -e conceitos
que, sobre serem harmôniCos ·entre-sr, estão revestidos de
legitimidade. O Estatuto Fundamental vigente não passa
de uma colcha de retalhos. Ao mesmo_ tempo que proclama que todo poder emana do povo e em seu nome é exercido confere a um órgãO- i::om-põstõ--por membros demissfveis ad nutum pelo Presidente da República poderes para
"estabelecer os objetivos nacionais perinanentes e as bases para a política- nlicional".

·ae

O ponto de partida para a reorganização nacional em
bases civilizadas é a Assemblêia Constituinte. Somente a
partir de um novo texto que consagre as aspirações básicas de nossa gente, enquadre juridicamente o Estado, limite eficientemente o poder, defina claramente atribuições e responsabilidades é que poderemos construir
um futuro de paz e prosperidade.
Esperamos que este dia não se faça longínquo. A aprovação da Emenda que restabelece o pleito direto para a
Presidência certamente levará à Chefia do Estado um
homem público comprOmetido cÕm esta fundamental
necessidade de nosso povo. Caso ela não vingue por
força de maquinaçõeS espúrias, tomaremos a iniciativa
de propor não só a convocação de eleições gerais para
uma Constituinte como também para todos os níveis de
função pública eletiva, a fim de que se faça- uma gi'ande
renovação nacional.
Acreditamos que nestes sofridos tempos Vividos pela
nacionalidade, faz-se neCessário lembrar que a ordem só
se- iiripõe quando 1egitiffiada pela -v-ontade -pOpular e o
progresso só se justifica qüando resulta numa justa distri~
buição dos seus frutos. Aos que a esta perpectiva histórica tenazmente se opõem, lembramos as sempre atuais
palavras de Ruy:
"No Brasil, toda a gente quer a eleição direta.
Quem é essa vontade privilegiada, capaz neste País
de por veto à vontade do povo inteiro?"
Perguntamos nós ao Senado da República: quem é
essa vontade privilegiada que não permite ao povo dirigir os seus destinos?
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alberto Silva.

Abril de~ 1984

O SR. ALBERTO SILVA (PMDB- PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero abordar, aqui e agora, a situação de desemprego que o modelo econômico posto em prãtica pelo Governo vem conseguindo, isto ê, o relnédio aplicado pelos
tecnocratas não- debela a inflação, pelo contrário, faz
com que ela aumente e, além disso e muito mais grave,
gera o desemprego.
Ora, Senhor Presidente e Senhores Senadores, _nos países ricos é possível instituir-se -0 seguro-desemprego,
retendo-se de cada membro da sociedade uma parcela de
seus ganhos para atender àqueles que, por uma razão ou
outra, não têm condições de conseguir emprego; ou, estando trabalhando, vêem-se de urna hora para outra despedidos.
Os que têm visitado esses países dizem que o segurodesemprego traz um certo vexame aos que a ele recorrem, enquanto não conseguem novo emprego, mas o certo é que nem o desempregado, nem sua família passam o
vexame maior, o da fome, o vexame de não poder pagar
o aluguel, a luz, a água, como acontece hoje no Brasil.
Aqui, não podemos mais penalizar o contribuinte com
novos impostos para que se tenha o seguro-desemprego.
É urgente, entretanto, que se encontre uma fórmula
para tirar do desespero esses milhões de desempregados
brasileiros, para que eles não sejam obrigados a apelar
para o assalto a supermercados.
Na semana passada, por exemplo, assistimos pela televisãO a passeata organizada pelo Clube de Engenharia
do Rio de Janeiro, reunindo em praça pública mais de
50.000 pessoas, e onde vários oradoJ:es ipformaram à
Nação que a esta altura jã são 150.000 os engenheiros desempregados, e que cerca de 1.200 firmas de ~genharia
fecharam suas portas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, que Governo é este que
assiste de braços cruzados o sucateamento de nosso parque industrial e, além disso, o desmantelamento de nossa
capacidade tecnológica, organizada com paciência e pa,:.
triotisrriO ao longo das últimas três décadas?
Todos nós sabemos que as empresas brasileiras de
consultaria, projeto e assessoria técnica atingiram hâ
cinco anos atrás tal grau de desenvolvimento, que passamos a exportar nossa tecnologia, principalmente no
ramo da construção civil.
Pois bem, hoje, mais de mil firmas fecharam suas portas, e s6 no Rio de Janeiro o Clube de Engenharia inror:.:
ma que já sãci mais de 50.000 engenheiros desempregados.
COmõ --aqui não hã seguro-desemprego, pergunto:
como passa a viver daqui para a frente esta elite da-tecnologia nacional, há poucos anos tão próspera~ a -ponto
de exportarmos nossos conhecimentos para outros países'?
No comício da semana passada, no Rio de Janeiro,
vários oradores usavam expressões dramáticas como esta: "Será que este País não tem j~ito?" Outros diziam:
..0 que vamos fazer'? Qual a saída'?"
A resposta, temos ouvido neste plenário -pcir alguns
dos Líderes do_ Governo, quando afirmam que o remédio
que o Governo vem aplicando está certo, é uma questão
de tempo, os resultados vão aparecer, é ter paciência e
agUentar firme.
Enquanto isto, o tempo vai passando, o desemprego
aumentando, e o desespero começando a tomar conta de
mais de lO milhões de brasileiros desempregados.
O Governo parece absolutamente insensível a este trágico quadro da situação econômica deste País. Creio que
em nenhum momento da nossa História, o povo brasileiro sofreu vexame igual.
Nem a seca do Nordeste, com todo seu quadro de miséria, pode-se comparar ao desemprego generalizado que
vai se alastrando por este País afora, gerando fome, desespero, desesperança.
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acon-Selhava que, quando a situação

política chega a um impasse, deVe--se criar imediatameilte-

uma _expectativa, criar esperança para o povo.
Foi o que fez o PMDB, indo_ à praça pública convocar
o povo para as eleições diretas, já:
Este povo, em_sua maioria -esmagadora, disse sim ao
chamamento do nosso Partido. e o fez ordeira e pacificamente.
Sim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto os tecnocratas do Governo apenas conseguem, com suas receitas econômicas, mais inflação, mais recessão, mais desemprego, mais endividamento externo e interno, o povo
brasileiro tem a esperança de que, elegendo um Presidente da República pela via direta, e já, teremos um Go_verno com autoridade para unir a Nação, fazer a revisão do
modelo econômico que aí está, modificando os termos
de pagamento dessa monstruosa dívida, e colocar o País
novamente no caminho _do desenvolvimento, sem recessão, sem desemprego.
Pois bem, quando_o povo brasileiro, repito, em sua es~
magadora maioria, está saindo às ruas para dar o sim às
eleições diretas, na sadia esperança de que dias melhores
virão parã o Pafs, o Governo diz não, e alguns dos presi~
denciáveis do PDS ainda se atrevem, com arrogância,
ameaçar seus companheiros de Partido com o fechamen~
to da questão contra e Emenda Dante de Oliveira, feliz~
mente sem sucesso.
Cabe aqui a análise de fatos da maior importância, e
que estão sendo divulgados pela imprensa, nestes últi~
mos dias, quando informa que, após a deflagração da
campanha pelas diretas, os assaltos a su'permercados na
periferia dos grandes Centros simplesmente acabaram.Outra notfcia da rilaior importância e da maior gr:ivi~
dade é a que revela: 60% dos assaltos registrados pela
Polícia são efetuados por PesSoas que estão desemprega~
das há mais de seis meses.
Serâ que neste Governo não tem ilingUém que sejã capaz de entender estes dois fatos?
Frustração maior não 'pOderici ó Gov~rno Presentear
os brasileiros com esta insensibilidade com relação às
eleições diretas, última esperança que ainda resta ao povo, e com a manutenção desta política econômica que
gera desemprego e, na sua esteira, todos os outros males
registrados pe1a crónica policial.
Valho~me aqui das palavras oraculares do grande polí~
tico mineiro, ex~Governador, Chefe Civil da Revolução,
Senador e hoje Deputado, Magalhães Pinto.
Em sua entrevista à imprensa, disse Sua Excelência, a
certa altura: "O povo brasileiro já ating'iu as Liltimas resistências de sua paciência e de sua angústia, tio cotidiâ~
no da fome, do desemprego, da 'insegurança, do desen~
canto."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quem diz isto é quem
tem autoridade suficiente para fazê-lo. ;t uma advertên~
cia para os tecnocratas do Governo, queTnsiSte"iri erii i'-aS:.
par tudo o que podem das minguadas reservas do povo
brasileiro para pagar juros abSurdos de uma dívida ab~
surda. E esses tecnocratas, com apoio do próprio GoVerno, pouco se importam que 1.000 firmas de engenharia jã
tenham fechado, deixando desempregados mais de
l 50.000 engenheiros.
Vejam, Sr. Presidente, Srs. Senadores, um Pais conlo o
Brasil, que construiu a duras penas, durante as três últi~
mas décadas, sua equipe téCnológici, que de tão boa já
exportou serviço-s de engenharia para outros países, se vê
de uma hora para outra desmantelado, aviltado e seus
engenheiros vendendo pão, como mostrou a televisão,
para poder sustentar suas famüias.
Isto, é claro, é lógico, é iriespofldívei, é fruto de uma
política econômica -eriada, suicida, impatriótica.
Aqui, nesta Casa, há poucos dias, o nobre Senador
Cid Sampaio, com sua autoridade de empresârio, de ex~
Goverriador, de parlamentar, de engenheiro dos mais
competentes que tenho conhecido, demonstrou aqui com
dados, com toda clareza onde estão os erros da política
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econômica do Governo. Disse, e provou, que a inflação
não é decorrente do ex..cesso de moeda·; que o Governo
pretendi enxugar o que já está mais do que seco.
Fez uma feliz _comparação, transformando çlinheiro
em âgua, distribuída em duas_ caixas. Numa delas todo o
povo, toda a indústria, toda a economia do País está ·se
abastecendo. Na outra, sempre cheia, apenas meia dúzia
de afortunados se otilizam dessa água para pura especulação. O Governo, quando falta água na prim"eira caixa,
em lugar de tirar água da caixa ociosa para- ã.timentar a
caixa produtiva, faz exatamente o contrário: através de
um cano Íadrão, tira o restinho da água necessãria à eco~
nomia de milhões de brasileiros p3:ra atiment~ar os que vivem da especulação.
_··- .
.
Fazendo ainda considerações sobre o Nordeste, o
·nobre Senador Cid Sampaio lembrou que, na época das
grandes estiagens, quando o fogo devora a mata seca das
caatingas e ameaça a casa dos nordestinos, eles se juntam
e, riuD:l esforço derradeiro fazem o último aceiro na esperança de evitar o desastre maior, o incêndio de suas pró~
prias casas.

toda aquela parcela do eleitorado brasileiro que votou
nos outros partidos, dando dupla representatividade àqueles qUe votarafn no partido majoritârio. O" povo se
apercebe desse esbulho; quando p·rejudicado na sua pró~
pria vida, sem conseguir alimentos, desempregado,jâ de~
sesperado para manter a sua família, o homem, que tem
uma esperança, busca, tWidentemente, não uma panacéia
salvadora, mas uma saída, um caminho, substituindo os
responsáveis que conduziram o- País a esta situação,
fecha~se a porta. A maioria, para Permanecer no Gover~
no, tira a última esperança do povo. Então, c·orre-se o
risco do desespero tomar conta da população brasileira.
E esse desespero pode ter conseqüências que ninguém
pode saber quais sejam. Recentemente um ex~deputado
pelo Estado de Pernambuco, numa dedicatória de um Ii~
vro dizia~ me.: ..0 Brasil é considerado um País feliz, porque não tem terremotos, mas a convulção que se estâ
provocando no Brasil, agora, talvez tenha conseqüências
muito mais danosas para a sociedade brasileira do que
um terremoto que abalasse a terra do Brasil". Moito
obrigado a V. Ex•

Fez ainda o Senador pernambucano _um apelo dramático, para que nos uníssemos em um esforço sério e pa~
trióti:co para modificar esta Constituição e propor medi~
das ~alvadoras para o País, antes que seja tarde.
Creio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que este é o ca·
minho.
Se a Câmara aprovar as eleições diretas, jã, o Senado
não pode deixar de aprovar a medida. Se deixarmos pa:s~
sara oportunidade, talvez sejamos responsabilizados, no
mínimo, pela orllisSão diante da gravidade da crise, e até
de traição ao povo brasileiro.
Não adianta, com todo o respeito que temos pela com~
petência de cada um deles, virem aqui os líderes do PDS
nest_a Casa- defenderem a política económica do Gover~
no.

O SR. ALBERTO SILVA- Muito obrigado a V.
Ex~ .• nobre Senador Cid Sampaio. vejO-que V. Ex• trou~
xe uma contribuição _que muito me honra, e muito faz
crescer o modesto pronunciamento que faço hoje.
Terrriino, Sr. Presidente.:
se a-s inedidas fossein acertadas, o Pais já teria vencido
a crise.
O que vemos é exatamente o contrârio: há cinCo ·anosos remédios governamentais,uma vez aplicados, aumentam a inflação, ã recessão_ e o desemprego.
E Q povo?-Vai agUentar atê-quando'?
Está na hora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de ac:ei~
tarmos o apelo dramâtico do Senador Cid Sampaió e
trabalharmos unidos nesta Casa, no último aceiro para
salvar O·paíS. MuitO obfigado. -(Muito berUi Palmas.)

O Sr. Cid -S~paio -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ALBERTO SILVA- Pois não nobre Senador.
_O Sr. Cid SampaJo- Nobre Senador Alberto Silva, a
observação de V. Ex• sobre a posição política e econômi~
ca, -do Brasil, deixa~nos a todos, realmente, preocupados,
porque além do agravamento da crise, do desemprego
que tão bem V. Ex~ salientou, iss-o-não vem ocorrendo
exclusivamente a uma massa de trabalhadores não quali~
ficados. O segmento técnico, que é·responsável pelo pro~
cesso de desenvolvimento e cres.cimento, estâ sendo violentamente atingido. Os escritórios de engenharia que fecham, na realidade, não _significam deseJllprego somente
de homens qualificados, signifi~m a paraliSação de programas, de projetes e de estudos, de quem tem habilitação para fazê-los. Mas ainda, salienta V. Ex• o t~auma
psicológico que sofre hoje a populaCão brasileira. Quero
chamar a atenção para o aspecto ético e o:aspe_cto mo~al.
O Colégio Eleítoral, instituído p-or uma emendã à Constituição e modificado por uma 'segunda, fere todos os
princípios que regem a Constituição brasileira e esbulha
o direito que tem o povo de escolher o seu Presidente da
República. Cbamei a atenção, uma vez, nesta Casa,
quando a eleição era direta - era a massa de todos os
brasileiros eleitores, que constituía a circunscrição eleitoral e escolhia o Presidente da República. Quando s.e mo~
difica de eleição direta para eleição indireta não se pode
alterar o princípio básico da Constituição que estabelece
a representatividade, e tampouco pode-se excluir um pedaço dessa população eleitoral que constitui essa circunscrição. Quando o Colégio Eleítorarindica serem representantes das Assembléias Legislativas, esses se esco~
lhidos pelo processo proporcional que rege a consti~
tuição de mesas-, de comissões, de representação dos Es~
tados, ainda o princípio constitucional seria respeitado.
Mas, quando a segunda emenda à Constituição Federal
substitui os representantes das Assembléias Legislativas
por representantes de partidos majoritários, esbulha

O SR. PRESID~NTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao eminente Senador Jorge Kalume, para uma
comunicação.
O SR. JORGE KALUME (PDS. AC. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A noite de cinco de abril, na Galeria de Arte do Teatro
Nacional, parecia um crisol a espelhar os encontros dos
filósofos da antiguidade ou mais recenteme~te no velho
RiO, na tradicíonal Colombo, face à_apoteose cultural de
que se revestiu. Até a arquitetura do ediftcio contribuiu
para dimenSionar esta nossa afirmativa, Chirido~i10S a im~
pressão do passado, vivtdo no presente. E ali tivemos, ao
ladQ de inúmeros convidados, a sensação de bem~estar,
porque sentia-se uma festa diferente ante o anorar da
cultura materializada na exortac;ão de Bacon, isto é:
"Procura primeiro as boas coisas do espírito, que o resto
será suprido, ou não sentiremos a sua falta".
O objetivo desse congraçamento saudável foi comemorar os 50 anos de Casa Grande & Senzala, com o seu
autor Gilberto Freire presente e já canonizado escritor
pertencente ao mundo!
A comemoração tomou corpo de grandeza quer pela
presença ilustre do homenageado, quer pelos seus patrocinadores como o ..Governo do DF, através da sua Secretaria de Educação e Cultura e da Fundação Cultural
do DF, o Ministério da Educação e Cultura, a Secretaria
de Cultura, a Fundação Joaquim Nabuco e o Ministério
das Relações Exteriores. ••Em verdade foi das mais justas
e merecidas a reverência prestada ao autor de uma obra
que deu celebridade mundial quem a escreveu e ao país
ao qual pertenCe, poís como reglstritra a respeito Edson
Nery da Fonseca,
"CãS<~: Giande & Senzala inicia nova etaPa de
sua existência, marcada por consagraçÕe!Õ l'ülCionais
e internacionais tão múltiplas quanto as perspectivas científicas, as inovações lingUísticas e estilísticas,
os métodos e a documentação de Gilberto Freire."
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E para acentuar o brilho, não faltou a voz candente e
autorizada de outro intelectual, também nordestino e
atual gestor da Academia Brasiliense de Letras,_ o escritor Aderbal Jurema, que inclusive honra esta Casa como
político preemínente.
E Aderbal parecia mais rejuvenescido ante os eflúvios
da festa que o inspii·di.I a produzir um belo e tocante improviso entrecortado de recordações sobre a atividade literária de Gilberto Freire trazendo a lume artigos seus
que escrevera há cinqüenta anos sobre esse livro portentoso, como no depoimento de Jorge Amado:
••a seriedade científica, a pesquisa apaixonada, o
elaborado conteúdo são servidos por uma qualidade
literária insuperável, a ser degustada por qualquer
leitor."
E prossegue uma afirmação das mais sensatas:
"Sim, por que ê necessário repetir o que de fato todos sabem: o autor de Casa Grande & Senzala não é
apenas um sâbio no melhor sentido da palavra,
trata-se ao mesmo tempo de um escritor fascinante".
E numa seqüência enternecedora diante do aspecto
primaveril do ambiente, fcirani lançados novos livros e
autografados pelos seus respectivos autores como "Apipucus Que Há Num Nome" de Gilberto Freire e "A
Imaginação do Real" e "Presença Poética do Recife",
ambos do escritor, também pernambucano, Edilberto
Coutinho.
Gilberto Freire;-apesar de seus 84 anos, ereto e lúcido,
sempre sorridente, por certo pelo que fez para enirandecer as letras brasileiras e pelo triunfo conquistado ao longo da sua vida. E a sua_ lucidez percuciente foi provada
quando depois dos oradores, resolveu detalhar os lances
que levaram-no a escrever "Casa Grande & Senzala".
Embora imortalizado pelas suas obras, este meu registro objetíva homenagear Gilbúto Freire e os patrocinadores de uma festa_engalanada pela sabedoria, pela cultura e pelo prazer, mesmo porque, como afirmara Mansour Challita, "Uma literatura vale pelo que oferece na
sua eterna procura pela verdade, a sabedoria, a felicidade, o amor".
E celebrações como essa devem se repetir- á:té CêiiriO
parte do cotidiano, não apenas como derívativo para o
espírito e como terapêutica indicada para soterrar o
egoísmo avassalador que já está alcançando, deploravelmente, índice elevado no Brasil e no mundo, trazendo
em conseqüência a intranqüilidade entre os seres humanos. (Muito bem! Palmas.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES;
Altevir Leal - Eunice Michiles - Gaivão Modesto
-João Castelo- José Sarney- Guilherme Pa_lmeira
- Passos Pôrto- João Calmon- Alfredo Campos Álvaro Dias-- Jiisori-"Bãúeto --ped-ro Sim-on.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) Estã finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DJA
Item 1:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n9 127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões e
recomendações do relatório da CorilisSãO Parlamentar de Inquérito insfítUída pela Resolução n~' 69, de
1978, tendo
Pareceres, sob nl' 1.090 a 1.092, de-1.983, das Comissões:.
-de Constituição e Justiça- 11' pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas

que apresenta; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão
de Mimfs e Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do
substitutivo que oferece.
- Em votação o substitutivo que tem preferência
mental.

regi~

O Sr. Itamar Franco- Sr. 'Presedeilte, peço ·a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESID~TE Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para encaminhar a votação.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- ·sr. Presidente, Srs. Senador_es:
Vou continuar na minha tentativa de sensibilizar a Liderança do Governo em aprovar a nossa emenda número l.
Hoje gOstaria de analisar parte do RelatóriO- do Senador Milton Cabral, referente àquele aspecto em que S.
Ex~ aborda a localização das usinas nucleares.
Registro do Relatório o seS;ulilte, Si'. PreSidente:
"Com a localização de três usinas nucleares, qualquer acidente no furrcionamento de uma única; por
menor expressão inofensivo que seja, vindo ao conhecimento público, adquirirá inevitável e ampliada
repercussão, com intensa exploração política, tal
como se registra em toda parte. Isso faria reduzir
consideravelmente, ou até comprometer_ por longo
prazo, o Interesse pela exploração turística áiea de
lazer privilegiada da baia, significando enorme prejuízo para o País.
A Ponta Negra, em tal hipótese, jamais alcançaria semelhante repercussão e prejuízo. Em nossa
opinião, a baia de Angra dos Reis não ê o local para
a instalação de centrais nucleares. Por isso, julgamos necessário que toda a zona seja consideX:ada
não conveniente instalição de novas centrais. -

e

a

Concluímos pela necessidade do Governo proceder a estudo de zoneamento as áreas suscetíveiS de
serem aproveitadas ao longo do litoral, para a implantação de instalações nucleares."
Aqui, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vale recordar
que Sua Excelência ·o Se"rihor Presidente da República,
numa medida correta, resolveu suspender a construção
de duas usinas nucleares que seriam localizadOS no lito~
ral paulista. Agiu bem a· Senhor Presidente da República, não apenas pelos parcos recursos· do País mas, parti- cuhirmente, porqüaOto as concoriênc_ias para as duas
usmas se processaram de uma maneira irregular.
Co-ntímia, então, o Relator:
"Os problemas surgidos na construção de Angra
I, que levaram a sucessivos adiamento de prazos, foram conseqüentes, em grande parte, de problemas
de natureza administrativa originãrios da ação empresarial da proprietária Furnas e do fornecedor de
projetes e equipamentos, a Westingh~use."
Se observarmos, Srs. Senadores, veremos que o Senador Milton Cabral investe, a todo o instante, contra Furnas, e chega a dizer aqui que os problemas atinentes na
construção de Angra I foram de natureza administrativa,
quando isto, também, não corresponde à realidade dos
fatos. Não foram apenas problemas de ordem administratiyª que têm impedido, pelo menos até agora, no que
-se conhece, o pleno funcionamento de Angra I. Não quero nem discutir, ainda neste aspecto, o custo do Programa Nuclear Brasileiro que, hoje, deve estar pela casa dos
40 bilhões de dólares. Não temos dados atualizados mas

creio que poderíamos dar essa cifra aproximada do Programa NUclear Brasileiro. Quando S. Ex~ fala em problema de natureza administrativa, vamos verificar qUe não
são apenas problemas de natureza administrãtiva. Há
Poucos dias, lembrava, aqui, um aspecto sério, para o
qual_c::t Congresso tem que estar atento - o Congresso
Poderia pedir informaçã-o- que é o problema do possível abalo sísmico, na área em que se encontra as usinas
nucleares, e que a própria imprensa não registrou esse
abalo sísmico mas que foi detectado não só apenas por
-Furnas mas detectado, inclusive, por um Oficial do Colégio Naval, que às 18 horas e 50 minutos solicitava informações sobre possível registro nos detectores do sistema
sísmico da região em que se encontram as usinas nucleares brasifeira.S-.
Mas, em função daquilo que diz o Senador Milton
Cabral, que seriam em grande parte problemas de natuw
reza administrativa, eu diria que isto não Corresponde à
realidade dos fatos. Por exemplo:
DEFICIENCIA
Estaçio de Tratamento de Água SubdlmeDSionada
DISCUSSÃO
A Estação de Tratamento _de Água da Usina de
agra I, ffiostrou-se ineficiente desde o princípio, na
fase de construção, quando foi utiliza-da para limpeza de linhas e testes hidrostâticos. Naquela ocasião
FURNAS se viu obrigada, por muitO tempo, para
manter a programação de testes, em transportar água desmineralizada produzida em outra usina, distante cerca de 130 km de Angra.
As tubulações apresentam um severo processo· de
corrosão nas linhas de ácido e soda, com interrupções para correção dos vazamentos.
A estação também demonstrou ser inadequada
durante as partidas da Unidade pois perdia-se cercade lO dias para conseguir-se colocar âgua dentro
dos parâmetros químicos exigidos pela W estinghou-

se.
Devido a total impossilidade de se operar a Unidade com uma Estação de Tratamento de Água daquela natureza, FURNAS adquiriu da Westinghouse uma outra estação; com capacidade três vezes
maior que a primeira, estando operando safisfatoriamente~ Tal compra ocorreu parcialmente às expensas de FURNAS.
Vejam agora, Srs. Senadores, quando nós debatemos
aqui por que o Governo deve enviar um relatório cir~
cunstanciado em cento e vinte dias sobre o Programa
Nuclear. Esta compra da nova estação de tratamento de
Angra I ocorreu parcialmente às expensas de Furnas.
Sr. Presidente, outro assunto que merece uma anãlise
dos Srs. Senadores, é o problema do chamado lixo radioativo. Leio aqui o que diz uma autoridade brasileira
no assunto, para, inclusfve, questionar a própria Liderança do Governo se o Programa Nuclear do nosso País
jã tem onde localizar o li:\o radioativo:
Podemos começar a tentar definir "exatimerite õ
que é lixo radioativo. O que se chama de lixo radioatívo, na verdade, são os rejeitas prOvenientes de
_ vá_!iaS Opei-ãÇõ-es. E por que esse temor? 'O temor é
que em uma determinada fase, nós POderíamos ter
que armazenar resíduos radioativos cUja vida é da
ordem de dezenas de milhares de anos.
O que ocorre é que vamos, agora, tentar equacio-na-r -Isto. -Por -que a preocupação? A preocupação
surge, porque o vaso que vai ter que suportar ou
guardã.r esse rejeito tem que durar algumas centenas
de milhares de anos. O que ocorre, em conseqüência
disso, ê que nóS vivemos em média 60 a 70 anos. Então, quando ouvimos que alguma coisa tem que ser
guardada por milhões de anos, nos preocupamos seriamente.
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Agora, vamos começar a equacionar o problema
'do rejeito a partir da sua origem. Na opÚação de
uma instalação nuclear, de um reatar, existe um re~
jeito. Tenho a tabela aqui exatamente quais os valores desses rejeitas produzidos, são facilmente, podemos verificar - nessa tabela que_ está à sua disposição, se quiser ver- qUe o reJeito de maior aÜvid"ade que poderia existir seria O Césio 137, em torno de
30,1 anos de meia-vida.
--- Vamos_entendero que é isso: seria um determinado material .que depois de 30 anos reduziria a sua
atividade de um fator 2, depois de 60 anos de um fator 4 e, assim, sucessivamente.
Em seguida, apareceria o estrôncici, com 28,5
anos de meia-vida. O que ocorre é que o restante
dos radioisótopOS tOdos são de vida curta, isso em
relação à operação normal de uma usina.
Depois que a usina entra em operação, é retirado
o elemento combustível, esse elemento combustível
existe presente dentro dele, uma série de elemen_tos
cuja meia~ vida ê bastante longa. E um exemplo típico disso_ ê o plutónio, cuja invenção nacion~. é de
reutilização. Então, vamos destacá~lo da palavra lixo: é um
lixo tão nobre, que precisamos dele para usar neste
Fast Breeder.
Sr. Presídente, vejo que o meu tempo se esgotou. Então, gostaria de lembrar, e não sei Se""issci se-proceSsa:-110~
jé, já que sobre o Progrãma Nuclear brasileiro até há
pouco o Congresso Nacional tinha um fluxo de informações suficiente, interrompido· neste instante. Mas, jã
que discutimos, a própria Liderança do Governo poderia me esclarecer.
O que ocorre neste instante- não sei se isto foi
alterado- é que já hoje, estamos fazendo um estudo no Morro do Ferro- não no Piauí- em Poços
de Caldas para verificar o que ocorreu durante toda
a vida daquele morro, em relação à migraçã_o de
tório para o meio ambiente, porque há alguma coisa
de meia-vida muito longa e que está ali presente,
não foi colocado por nós, foi. colocado por Deus
quando feZ "este negócio", e o que acontece é que
em função desseS estudos, e estes estudos contendo,
inclusive, suportes internacionais, porque somos um
dos poucos países que têin uma formação desse tipo.
Eu disse no Piauí, Sr PrCsidente, porque outro dia fui
questionado se os rejeitas seriain utilizados ou seriam colocados no Estado do Piauí. Em verdaâe, o que se eStUda
é que esses rejeitas seriam colocados no chamado Morro
do Ferro, em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas. Sr. Presidente, pretendia, continuando a minha ex~
planação, pedir, à Liderança do Governo que atentasse
para a nossa emenda. O Parlamento está tão desprestigiado perante a opinião pública, que não é possível que o
Senado da República não possa ·aprOvar um.ifemenda
que pede ao Poder Executivo, que determine em cento e
vinte dias uma análise do_ programa Nuclear, Sr. Presi~
dente. O que impede a Liderança do Governo de aprovar
esse item da nossa emenda? Não há mistério sobre o Programa Nuclear.
Sr. Presidente, gostaria de pedir empenho de V. Ex• na
aprovação de um Projeto de Lei do Senado, de nossa au~
toria, que estâ rodando na Casa desde 22--4~&3, que determina que as normas e os regulamentos baixados pela
Comissão Nacional de Energia Nuclear sejam publicadas na íntegra e em idioma nacional. importantíssimo
que isso se processe no idioma nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Aimír Pinto)- O tempo de V.
Ex• está esgotado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Então, Sr. Presidente,
vou encerrar o meu· encaminhamento nesta tarde, na es-

perança de que o Líder do Governo não procrastine mais
a aprovação desde relatório, e possa, via de conseqUência, aprovar- a nossa emenda apresentada aqui no pie~
nário.
-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMARFRANCO EM SEU DISCUJISO:
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 34, DE 1983
Determina que as normas e reguiamentos baixados pela COmissão Nacionál de Energia- Nuclear_se- !a~ _public~dos na inteira e em it;lioma na~ionaf.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I'~ Os itens UI e IV do artigo 2'1 da Lei 6.189, de 16
de dezembro de 1974, passam a vlgorar com a seguinte
redacão:
-

"III- Expedir, mandando publicar em idioma
nacional, as normas, licenças e autorizações relativas a:
:__· ...- .......
: ......-.,. ...
,. . '"'IV- Expedir, mandando publicar em idioma
nacional, regulamentos e normas de segurança e
proteção relativas:

..

~

...

~

~

....

..

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na ·data de sua publicação.
-Art. 3'1 São revogadas as disposições em contrário.
Justificação

A Comissão beliberativa da Comissão Nacionafde
Energia Nuclear, por comodismo ou falta de condições
materiais, vem adotando a praxe de incorporar ao ordenamento jurídico nacional normas relativas ao funciona~
menta, segurariça, transporte, manuseio e tratamento de
material nuclear editados ou propostos pela Agência Internacional de Energia Atômica.
O fato em si é suficientemente grave para ensejar uma
aprofundada investigação sobre as causas da mansa e
pacífica adoção de regras elaboradas alhures. O que não
pode, entretanto, ser admitido é que preceitos legais venham a ter vigência no País sem que tenhamos conhecimento do respectivo teor em idioma nacional.
A afirmação enseja perplexidade-. Tais exemplos bastarão para corroborar o alegado:
a) A resolução CNEN n9 03~77 .determina que: "'para
efeito nonnatii·o- na elaboração e na implementação dos
programas de garantia de qualidade para usinas n_ucJeoe(étricas, adotar os temas do "Safet Cod of Practice on Quality Assurance" (revisão de 2 de maio de /976), elaborado
pela Agência /nti!rnacional de Energia Atômica" (DOU,
Seção /,Parte ll. 4-2-~77. pág.-571.)
b) Resolução CNEN n9 09~00: "as recomendações da
Agência Internacional de Energia Atómica ( AIEA) contidas no documento Safety Series nP 6, edição de 1973 e intitulado "Regulations for the Safe Transport of Radioactive
Materiais" (Regulamento para Segurança do Transporte
de Materias Radioativos".
t;} Resolução CNEN n9 08-80: "Norma peta Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), as Recomendações da Agência Internacional de Energia Atómica
(AIEA) contidas no documento "Safety-Series n9 50-SG02", edição de 1979 e intitulado "Fire Protection in nuclear power Plants" (Proteção contra Incêndios em Usinas Nucleares)."
A publicidade é condição essencial à validade e eficâcia das normas jurídicas. Hoje parece não constituir redundância determinar que estas sejam editadas em idioma nacional a fim de que todos, em igualdade de condições, sejam capazes de entender o respectivo significa-do.
Saladas Sessões, 6 de abril de 1983. -Itamar Franco.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 6.189- DE I6 DE DEZEMBRO DE I974
Altera a Lei nt 4.118, de27 de agosto de 1962, e a
Lei n' 5.740, de ]9 de dezembro de 1971, que criaram,
respectivamente, a Comlssio Nacional de Energia
Nuclear- cNEN, e a Companhia Brasllelra de Tecnologia Nuclear- CBTN, que passa a denomlnar~se
Empresas Nucleares BrasUelras Sociedade Anônlma
- NUCLEBRÁS, e dá outras previdências.

Art. 29 Compete à CNEN:
I - Assessorar o Ministério da-s Minas e Energia;
a) no estudo das medidas necessárias à formulação,

pelo Presidente da República, da Política Nacional de
Energia Nuclear;
h) no planejamento da execução da Política Nacional de Energia Nuclear.
I I - Promover e incentivar:
!li_ ,----ª- util!z!lçã_o ~a en~rgia nuclear pa~a _fins pacffjcos
- fios di"versos. Set'Or'és do desenvolvi'inento- nacional;
h) a formação de cientistas, técnicos e especialistas
nos setores relativos à energia nuclear.
fll- EXpedir normas, licenças e autorizações relativa:
a) instalações nucleares;
h) posse, uso, armazenamento e transporte de material nuclear;
c) comercialização de material nuclear, minérios nucleares e concentrados que contenham elementos f;!UCleareS:
- · -- ., ,. -~

iV --E;xpedir regula_mentos e normas de segurança e
proteção -relativa:
a} ao uso de -iilStalações e de materiais nucleares;

RESOLUÇÃO CNEN N• 03-77
A Comissão Deliberativa da Comissão Nacional de

Energia Nuclear usando das atribuições que lhe confere
a Lei n'~4.118, -de 27 de agosto de 1962, e de acordo com
a decisão adotada em sua 457• Sessão, realizada aos 21
dias do mês dej:meiro de 1977, resolve para efeito normativo na elaboração e na implementação do programa
de garantia de qualidade para u;inas nucleoelétricas,
a_dotar os termos do "Safety Cod of Practice on Quality
Assurance" (revisão de 2 de maio de 1976), elaborado
pela Agência Internacional de Energia Atómica.
Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 1977.- Hervásio G.
de Carvalho, Presidente - J. R. de Andrade Ramos,
Membro- Rex Nazaré Alves, Membro- Mauro Moreira, Membro.
RES9LUÇÃO CNEN N' 09-77

A ·comiss3o ··bétibúativa da Comissão Nacional de·
Energia Nuclear (CNEN), usando das atribuições que
lhe confere a Lei n9 _4.1 18, de 27 de agosto de 1962, e de
acordo com a decisão adotada em sua 463' SeSSão, realizada em 24 de agosto de 1977, resolve:
Adotar, enquanto não forem baixadas as correspondentes normas pela Comissão Nacional de Energia NuClear (CNEN), as recomendações da Agência Internacional de Ener&ia Atômica (AIEA) contidas no documento
Safety Sedes n'l 6, edição de 1973 e intitulado "Regutetions -ror the Safe Transport of Radioactive Materiais"
(Regulamento para Segurança do Transporte de Materlãi.S RaaioatiVOs).
Rio de Janeiro, 24 de agosto de 1977.- Hervásio G. de
Carvalho, Presidente - J. R. de Andrade Ramos,
Membro- Rex Nazaré Alves, Membro- Paulo Ribeiro
de Arrnda, Membro- Mauro Moreira, Membro.
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aqui, aprovamos a letra fria do ac_ordo, do proirama; é
preciso lembrar, muiti:r. gente esqueceu isto, que as pri·
meiras informações que solicitamOs ao Governo, como
Presidente da Comissão .Parlamentar de lnquéritõ, todas
elas nos foram enviadas em inglês, sem tradução.
Recordo-me de que o Senador Luiz Viana, a nosso pedido, devolveu-as ao Poder Executivo para qae se processasse a devida tradução. ~ claro que alguns Senadores
falam o Inglês perfeitamente, como é o caso do Senador
José Uns. Mas nem todos entendem Inglês.
É por isto que tais coisas têm que ser ditas. Sabemos
que o Senador por Minas Gerais, eu sei ifrie "o Senador
José Lins também diz, é um sujfiito enjoado: Eu, sincera:mente, Senador José Lins, vou lhe dizer uma coisa, que
alegrará V. Ex': se até sexta-feira ..
O SR. PRESIDENTE (Alrnir Pinto)- Não é permiti~
do aparte, Senador José Lins.

energia nuclear, na Comiss_ã<>_, cpmpareceu às ~;euniõ~
em que o Relatório foí apresentado pelo Senador Milto_n
Cã.bral e discutido ponto por ponto. O .R~latório fcii
aprovado em quase todos os seus pontos, por unan!midade, E o Se~ador ltÇJ.ma_r Franco, utilizando-se do seu
direito e da sua- poderia até-Chamar ---obrigação de
ter sido participante e Piesidente da Comissão, dui-ante
tantos anos, apresentou também sua sugestão no momento propício aqui no Plenário.
Considero,- sr. Presidente e Srs. Senadores, que esse
a-ssunto realmente jã foi debatido em larga escala. Foi inclusive responsável por modificações da política governamental. E este prime"iro item do Substitutivo do Senador Itamar Franco estã atendido na prãtica, com exceção apenas de ter enviado as razões pelas quais houve
a reavaliação. V. Ex' sabe melhor do que nós que a reavaliação _de fato foi feita. Hoje nós sabemoS que Opio~~
grama de energia nuc!ear não está naquele andamento
que se propUnha inicialmente.

O SR. ITAMAR FRANCO~ De minha parte, vou leO Sr. Itamar Franco- V. Ex' saberia dizer ó porquê?
var essa luta até sexta-feíra. De sexta-feira em díãnte, se
alguém quiser assumir essa luta d6 pedir a verificação,
O SR. JUTAHY MAGALHÃES-- Exatamente por
pode fazê-lo, porque eu acho um absurdo que um relaisso: não foi comple~e~tada por envio _das razões pelas
tório de tamanha importância, di! aHo significado para a
q_ua!s houve a reav~a~ao, mas todos nos est~mos com;Naçào, ue ermitiu que- 0 -Governo fizesse
uena:s~---- c1entes ?e que ~la ex1st1u, talvez atendendo ate aos deb~q
p
___
_ ____ !'~-- ~
tes aqu1 ocorndos, as razões apresentadas pela necessJcorreções_de rumos, pequenas põrquenão-corngm tuao,
dade de reformular aquele programa que era, não digo
ven~~- a ser apr~vad~o ~e!~ ~·s~~ta-l~vanta" do Líder:_ V~
athbicioso demais, mas que no momento atual tornou-se
Ex' J.a sabe a mmha opmrao, mclu,srv~ tenho um prOJeto
inexeqUível. Porque temos de ver o instante em que foi
~;amrtando n~. Senado da Repu~hca, . s~u ~ontra, ~
feito 0 acordo e 0 instante atual. O quadr? brasileiro, o
senta-levanta do Uder, acho que 1sso d1mJ~utu a atavrquadro_ mundial mod_ifico_u_:s~ inteiramente. ~t~_o, P?r
dade parlamentar de todos nós. Porque, se nao houvesse
essas razões, ilão vãmos criticar ãcluilo que f61 feito nao ..senta-levanta" do Líder, possivelmente teríamos aqui
quele instante, mas que hoje não seria mais possível atenmais senadores, mas o... senta-levanta" do Líder diminuf_
deLàs determinações iniciais do acordo nuclear. E o Sea todos nós.
nadar Itamar Franco nos dã a perspectiva de, a partir da
O Sr. Presidente coloca:_os Srs. Senadores que estão de
próxima semana, _termos condições de aprovar.
Concordo com S. Ex•, não que eu vá tomara lugar deacordo ... O Líder Senad_or Jo.sé Lins vai dizer que-está,
vai levantar e vou ter que pedir verificação, porque não
Je, pois e_11. não faria fsso, mas acho que um_assunto desta
temos o número suficiente para aprovar esse relatório.
iJÍlportârlCia p.ii,o deveria ser, ja,mais, vOtado pela ausênEram as explicações que queria: dar ao Senador José
cia, deveria s.er aprovado com o consentimento racional
Uns. Não estamos insurgindo contra o relatório. Quere-vamos até utilizar essa expressão forte- dos Srs. Semos manter sob o _controle do Senado _da República e,
nadares aqui presentes para aprovar aquilo que_ sua
via de conseqüência,- do Congresso Nacional, Sr. PresicOnSG"iêiicia delei-minar. NãO digo a effienda dO -Senador
dente, um acordo de tamanha importância. Jã foram
Itamar Franco, falo em aprovar o relatório. Agora,
aplicados mais de 40 bilhões de dólares. Isto não pode
quanto à emenda de S. Ex', os Senadores examinariam
escapar dá controle do Legislativo e já diSse por quê.
se deveriam ou não aprovar. Aqui vamos ser francos, o
Porque, quer queiramos ou não, o problema nuclear é
assunto é da-maior importância para o interesse nacioum problema que assusta não só a população brasileira,
na!, e não deveria passar desapercebido, e sim com a
assusta o mundo inteiro. Já tive ocasião de me referir que
aprovação e o consentimento de todos os Srs. Senadores.
os processos físicOs são ·os-mesmos pa-ra Obtenção de
(Muito bem!)
energia atómica para fins bêlicos e para fins pacífiCos. O
Ú SR. PRESiDENTE (Aimir Pinto)- Em votação~
Congresso Nacional tem oportunidade de manter isto
substitutivo da Comissão de Minas e Energia, que tel:Ii
sob fiscalizaç-Jo. t por isto que insisto na aprovação da
preferên~ia iegiri1Cnta1.
minha emenda e v_ou insistir até sextã-feira; d"epoiS, seja o
que Deus quiser, o Senado da República faça como .enO~ Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como
tender melhor. Quem sabe outro Senador do PMDB
se acham. (Pausa.)
passe a pedir verificação. Eu jã cãrisei, Seiiador José

-e

Lins, mas até sexta-feira permaneceréi aqui, na minha
trincheira.
O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, para encaminhar a votação.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS- PA, Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Srs._ Senadores:
Apenas para dar as informações, que o Senador Itimar Franco jã forneceu a esta_ Casa, de que na CPI sobre
o Programa da Energia Nuclear nós tivemos, realmente,
um problema que fez com que a Bancada da Oposição se
afastasse da Comissão, extra-oficialmente, por não ter
concretizado seu ato de renúncia. E o ex-Senador Diiceu
Cardoso, que era representante da OpoSição, freqUentador assíduo e debatedor constante desse problema da

Aprovado~

t>

Sr. Itama~ Franco cação da votação.

Sr. Presidente, peço _verifi-

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Vai-se proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de número, a Presidência, nos
termos regimentais, irá suspender a sessão por alguns
minutos e fará acíOnar as campainhas para convocar ao
plenârio os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
Está suspensa a sessão.
(A sessão é suspensa às 16 horas e 20minutos, sendo reaberta às 16 horas e 30 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) berta a sessão.

Está rea-
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Persistindo a_ falta de ••quorum" a Presidência deixa de
realizar a verificação requerida e declara adiada a votação. da matéria.
Nestas condições, os demais itens da pauta, constituídos dos Requeridos n9s. 857 f83, 6f8_4 e 896/83; e Projetos de Lei do Senado n's. 16(82, 280/80 e 2If83, todos
em fase de votação, deixam de ser submetidos a votos, ficando sua apreciação adiada para a sessão ordinãria-âe
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Voltamos
à lista de oradores.
Concedo a Palavra ao nobre Senador José Fragelli.
(Pausa.)
S. Ex• desiste da Palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume.
(Pausa,)
S. Ex• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fábio ,Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB-AM, Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. PresiR
dente, Srs. Senadores:
Eu poderia desistir, Sr. Presidente, diante da evidente
faJta de quorum para que a própria sessão continue. Mas,
Iamentalvelmente, não desisto por este fato. Conforme a
Revista Veja, edição que começou a circular ontem, uma
pesquisa de amostragem realizada junto ao povo brasileiro ...

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Nobre Senador Fãbio Lucena. peço desculpas por interrempêlo, ...
O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois Não,

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) ~ -u.Õlas

V.Ex' como quem obrigou ...
O SR,. FÁBIO LUCENA.- Sr. Presidente, vouexatamente sugerir a V. Ex' permita-me, depois de que essa
pesquisa considerou Deputados e Senadores como os
que menos merecem credibilidade no Brasil, estão abaixo do Sr. Delfim Netto, quer dizer, ficar abaixo do _Sr.
Delfim Netto, Sr. Presidente, é a maior vergonha que
pode assaltar qualquer vivente, em termos de creçlibilidade,
~ntão; comO a_ instituiçã() estâ,_ segundo a pesquisa,
com~a Credibilidade abalada, Sr. Presidente, era meU objetiVo dizer qUe flãõ-é bem assim; qUe não é a instituição,
-e sim o regime autoritário que fez com que essa credibili- dade fosse abalada.
Mas,diante da evidente falta de quorum, para que se
possa abordar, pelo menos, o assunto credibilidade no
Senado e na Câmara, eu não preciso nem desistir da palavra: V. Ex• está no dever de me cassar a palavra. E por
cassadO me tenho nesta oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -~V. Ex'
pode ficar certo que eu jamais faria isso. Apenas queria
ponderar a V. Ex' que levantou a questão. Parà. manter
ex.atamente a credibilidade, para manter o respeito a esta
instítuição, que realmente procura; por todos os me-ios,
corresponder às expectativas populares. vou fazer cumprir o Regimento para mostrar que nós temos credibilidade num momento como esse, que seria até grave se V.
Ex• prosseguisse defendendo a instituição, n·ós vamos,
encerrar a sessão para cumprir o Regimento da Casa.
O SR. PRES~DENTE (Lomanto Júnior) Antes de encerrar a Se$são, compn,ico que o Sr. Senador Itamar
Franco encaminhou à Mesa requerimento de informações, que será submetido ao exame da Presidência.
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada
mais havendo a tratar vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de amanhà_a seguinte

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n~'
127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de InquérítO, i:iue aprova áSCollclusões é recomenâações do
relatório da Comissão parlamentar de Inquêrito instituída pela Resolução n~' 69, de 1978, tendo
Pareceres, sob_ n'>' 1.090_ a 1.092, de 1983, das Cóni.i§.sões;_

- de Constituição e Justiça - li' pronunciamento: pela
constitu-cionalidade ejuridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 211
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicida~e
do substitutivo da Comfssãâ de Minas e _Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do substitutivo que oferece.
2

Votação en turno único, do Requerimento n9 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitand_o,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90 dias, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasiteira sobre
fraudes nos fretes de distribuição de derivados de petróleo, bem como a extensão de substdios concedidos ao
setor petrolífero, tendo
Parecer oral, proferido em Plenário-, da Comissão de
Constituição e Justiça, favorável

3
Votação, em turno úriico, do Requerimento n9 6, de
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 Gonçillves Passarinho, do Ministério -da
Previdência e AssiStência SoCial, a fim de que, perante o
Plenário; preste infOrmações sobre a crise econômica e
financeira da Previdência e Assistêncía- Social.
4

Votação, em turno único, do Requerimento n9 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Requerimento
Interno, a criação de _uma Comissão_ Especial Mista,
composta de 5 (cinco) Senadores e S (cinco_) Deputados,
para no prazo de 90 dias avaliar os resultados da Zon.a
Franca de Manaus bem como propor medidas de_reorientação de sua política, examinando ainda os motivos e
causas da fragilidade do modeto da Zona_ Franca de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão_ _d_e Ec_onomia_)

5
Votação, em prlffieiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que diSpõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
Pareceres, sob n9s 817 e 818, cJe 1983, das ComissõeS:
-de Constituição e Justiça, pela constitucíõfúdidade e
juridicidade; e
-de Economia, favorável.

6
Votação, em primeiro liir-no (ãpreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento ,Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980,

de autoria do Senador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opioo sobre a escolha
de lnagisiiã:dos que deVam integrar Tribunais-com jurisdição em todo o território nacional, tendo
Parecer, sob n9 634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstituCionalidade, com voto vencido do Senador José lgnácio Ferreira.

7
Votação_, em primeiro turno (apreciação prelíminar da:
constitu_cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do_Senado n9 2l, de I_983,
-de autOria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sobre a redução do preço do ãlcool para venda aproprietários ôe vetculos de aluguel empregados no transporte
indiYidu<~l de passageiros, mediante subsídio, nas condições que especifica, tendo
Parecer, sob n9 710, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, Pela inconstitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) cerrada a sessão.

Está en-

(Levanta-se a sessão às 16 horas e 40 minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PEl-O SR.
GABRIEL HERMES NA SJ;SSÃO!JElZ/3/N fi.
QUE. ENTREGUe À REVISÃO DO ORADOR,
SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE:
o

O SR. GABRIEL HERM~ (PDS- PA_Pronuncia
discurso.)-- Sr. Presidente, Srs. Senador_es:

s~gu_inte

Atendendo a convite da União Interparlamentar de
Turismo, presidida pelo Deputado Júlio Andreotti, visitamos mais uma vez a Itália, depois estendemos a Espanha e Portugal nossa permanência -e cuinPriinos, cOmo
representantes d_o Senado, a uma missão de aproximação
maior de nossos países, __de nossos parlamentares, com
aquelas nações. Começarei falando de nossa permanência- na ltália.
- No roteiro, contatos oficiais coin o Presidente da República da grande Nação italiana, com senadores, deputados, ministros, empresários, cooperatlva.s evisitas -a divers-os empreendimentos. Percorremos as grandes e tradicionais cidades do País, como Roma, que muda seus
aspectos com o caminhar dos séculos, conservando, porém a essência du passado hfstóricCÇe VisitaniOs, rio interior, aldeias que permanecem até agora com a pureza
primitiva nas gentes e rfo encanto da natureza. Foram
dez dias a caminhar o solo da grande nação latina e irmã,
dias úteis que nos deram oportunidade de muitas observações. O roteiro extenso -e--bem organizado que cumpri~
mos- preparado pelo Senado, pela Câmara e por autoridades_ governamentais do País visitado- diz das atividades da Delegação Parlamentar brasileira, que integramos e os Senadores José _Frag_elli e Martins Filho~ pelos
Deputados Salvador Julianelli, Pedro Colin, Homero
Santos, José Cª rios Fonseca_. Carlos Moscol)i e Francisco Studart, no período de 28 de janeiro_ ª----6---º-!;Lfevereiro
deste ano de I984. Portas e corações abertos à Delegação
Brasileira.
Dos cantatas em Roma, destacamos os debates, trocas
de sugestões com a Delegação italiana de Senadores e
De"utados no Palácio Montecitârio; o· encontro-com o
Ministro dos_ Negócios Estrangeiros, On Gui1io Andreotti, no Palácio de Despacho em Villa Madama, belo
edificio situado nos arredores de Roma, seguido de cordial- almoço oferecido pelo Ministro, qUe é, tã:nibém, o
Presidente do Grupo Italiano das Uniões Interparlamentares, com a presença de vultos do mundo político e social; encontro para estudo de interesse comum BrasilItália, com on. Susanna Aguelli, Vice-Secretário do Estado no Ministério dos Negócios Estrangeiros; encontro
no Sena-do, com o Presidente, Senador Francesco Cossi-

ga, e, na Câmara dos Deputados com o seu Presidente e
parlamentares; jantar de confraternização-oferecido pelo
Presidente da Secção Bilateral de Amizade ftaloBrasileira, tendo sempre a companhia do Senador Boris
Ulianich, e numerosos Senhores Senadores, Deputados e
destacados membros da sociedade italiana.
Destacamos dos encontros em Roma a visita ao estimado e simpático On. Alessandro Pertini, Presidente da
República Italiana que pelo espaço de cerca de uma hora
nos honrou com sua companhia no Palácio Presidencial,
quando mostrou sua estima e confiança no futuro e progresso do Brasil, terra, como disse, demais ligada a
Itália. Preocupado embora com os problemas que envolvem nossos paises, mostrou-se confiante, na breve recuperação deles e disse d_o desejo de unir mais e inais as
duas nações irmãs.
Roma, amãvel e perene Metrópole
Nossa permanência de quatro dias em Roma foi frutífera, pelos cantatas, visitas e -observações.
Roma é cidade que ao longo dos séculos acumulou no
seu ·espaço -urbano - nas largas avenidas, nas colinas
graciosas, nos numerosos museus - a herança rica e
bela do que houve de melhor na arte de vãrias épocas.
Na admirável Metrópole estão registrados de maneira
indelével fatos e episódios da história de povos e de religiões, especialmente no Cristianismo que por ali chegou
ao Mundo Ocidental. Sente-se, enfim, na densa atmosfera histórica da velha Cidade, a presença ainda viva de
Santos, de Sábios, de Artistas e de Poetas que ali tiveram, em diferentes tempos, um encontro heróico e ameno com o Mundo ... Lembrarei entre essas figuras cuja
lembrança os séculos não_ apagaram, Cícero, São JerônimO, Dante, Montaigne, Padre Antônio Vieira-, Goethe,
Byron ...
Bem o disse Charles_ de Brosses, falando de Roma:
- .. Eile est belle. .. pour vaus en un mot ma pensée
sur Rome, elle est non selement la plus belle ville du
monde, mais de compairason avec toute autre, même avec Paris."
O Sr.

Jos~

Fragelli- Permite V.

O ~R. _GABRIEL HERMES nobre Senador.

Ex~

um aparte?

Com muito prazer,

O Sr. José Fragelli- V. Ex• está trazendo ao conhecimento do Senado a visita feíta por pãrlamentares do nosso CongresSO à Itália, de que fui um dos participantes e
está, com toda propriedade, ressaltando a fidalguia coin
·que fomos recebidos, representantes que éramos, lá, de
um País pelo qual o Povo italiano tem grandes. afinidades. Esteve realmente acima da simples cortesia diplomâtica, observo o interesse com que as autoridades, as entidad_es de classe os sindicatos, nos receberam nas numerosas reuniões d_e trabalho que tivemos naquele país, além
daquela visita, que nenhum de nós poderá esquecer, ao
grande Presidente Alessandro Pertini, excepcional figura
humana, embora pequeno na estatura. Um homem que
se,_revel9u u_m pacifista a toda prova, pois, a maior preocupação de S. Ex• é manter a paz no mundo, ele, que tanto sofreu nos cárceres fascistas, perdendo a metade da
sua existência na luta pela liberdade democrática. A vida
do Presidente Alessandro Pertini é uma Hçãtrpara cada
1,!ll1 Oe nós e para todos, de como a persistência -de um
homem, de um jovem, sacrificando o melhor da sua vida,
contribuiu para levar seu País a um regime democrátiCo
e livre. e agora, já no ocaso da existência, cOm 85 anos, é
um intransigente defensor da paz no mundo. Esse ho~
mein, que já está aSsim no fim de sua vida, poderia descurar de um problema que interessa ã sobrevivência da
Humanidade, que é a paz: entrentanto, é justamente pela
paz que ele maiS luta, como pudemos ver, na admirável
exposiçãõ que nos fez. É um homem de energia notável,
uma energia que está, digamos assim, em aparente con~
traste coõi Os Seus longos anos de existência. Também a

Abril de 1984

nossa reunião com o Ministro Giulio Andreotti, que nos
fez uma esclarecedora exposição sobre a situação políti-

ca do Mundo, sob t_od_o_s os seus aspectos, falando também nas relações entre o Brasi~_e a Itália, falando da Política italiana e tocando de levé na polítiCa brasileifa,
quando ele teve aquela expressão de que os italíanos

se

queixam que o governO, ria Itália, muda- muito. E eu me
permiti obtemperar que os brasileiros se queixam que o
Governo, aqui, ·não muda nunca. TiVemos aquelas reu:
níões com todas as assoc1ações de produtores, aquelas
cooperativas de produtores de váriaS regiões da Itália,
desde o sul atê o centro do país. Fizemos a visitá ·magnífica à Fábrica de Automóveis Ferra"ri, acompalihaiido
todo o processo de produção desses veículos, desde a
fundição das chapas di alumínio, de ferro, até o carro
fabricado, pudemos ver nisso toda a potencialidade da
Itãlia, potencialidade bem orientada, um País qu-e hoje
enfrenta a crise mundial, sem ter os recursos que- nós,
brasileiros, temos, e que, no entanto, se encontra, apesar
das suas dificuldades, numa situação financeira bem
mais lisonjeira do que o Brasil, porque não é um país em
débitos que não pode pagar. Acho que nós tfrariws uma Óportuna lição, dessa visita à Iiãlia", e- sobretUdo dO que
incentivando o intercâmbio entre Brasil e Itália intercâmbio económico, comercial, cultural nós poderemos
realmente vir a tirar daí reaiS proveitos para a sociedade
brasileira. Essa visita á]tália não fOi Um passeio, foi um
programa de trabalho. Nós esperamos que o eminente
Deputado Julianelli, que foi o nosso líder da comitiva,
possa fazer um relatóriO inais completo, para que dele
possamos também tirar os dados e os elementos que,
aplicando num concreto programa de relações BrasilItália, os dois Países venha a colher os melhores frutos
desses entendimentos, dessas visitas e desses encontros
entre os parlamentares italianos e os brasileiros.

O SR. GABRIEL HERMES -
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Agradeço ao m,ou

querido e estimado companheiro de viagem, companheiro de trabalho nesta Casa, suas palavras que tanto enriquecem este pronunciamento, que, juntamente com a
matéria deste discurso e com todos os detalhes que me
foi possível gravar, estou remetendo à Mesa, para ficar
nos nossos Anais, e támbém encaminhá-los àqueles, do
outro lado do oceano, que tiveram tanto carinho conosco, os Senadores que nos receberam e nos acompãnharam, os Deputados, os Prefeitos, os Presidentes de comuna, toda aquela gente tão boa que não nos deixou um só
momento, em grandes e pequenas cidades, sem nos acolher com carinho. Foi essa, Sr. Presidente, no curso de
nossa permanência Da Itãlia a marca dos italianos, que,
com os milhões de brasileiros que são os seus descendentes, são um po.vo que merece a nossa amizade, que sabe
nos dar amizade, e a quem nós desejamos retribuir, cada
vez mais, o bem que nos fez aqui chegando, representado
por centenas de milhares de emigrantes, criando, com
seu esforço, quase que ·a maior Estado do Brasil, São
Paulo, a maior Nação depois do Brasil, da América do
Sul, Argentina e as duas, sem dúvida nenhuma, com
grande futuro para o bem da humanidade, (Muito bem!)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, retomo o fto do meu
discurso.
Depois de uma demorada visita a Roma - que equivaleu a uma verdadeira incursão no passado histórico da
Latinidade, iniciamos nossos cantatas com o Sul do
País, evocativo ainda, no seu pitoresco, de aspectos medievais e, depois, com o NOiie, pt-óSpero, ifld.ustrlalizado, com cidades voltadas para o futuro como Milão e
toda uma densa p-opulação exibindo extraordinário dinamismo.
Em todos os lugares, um povo empenhado na cons~
trução da prosperidade.
-Graças ao programa de visítã.S que nos foi-oferedáo,
atravessamos grande parte do País, sentindo a vida do
povo, nos campos, nas vilas, nas cooperativas, nas indústrias, grandes e pequenas, Começamos pela bonita região de Barri. ~ bom lembrar que em iOdas as oportti.U:

daçies tivemos o apoio de nossa Embaixada, e em todas
as visitas pelo País, a companhia de parlamentares, senadores e deputados, enfim, recebemos o melhor acolhimento, das autoridades e do povo. Mantivemos, assim,
encontro com a Presidência do Conselho Regional de
Puglia, onde_ o Brasil foi saudado na pessoa de seus representantes e visitamos a Entidade de Desenvolvimento
AgrfcÔia de Foggia onde ,_tomamos conhecimento dos
processos de trabalho, ouvindo trabalhadores e técnicos,
Atravessamos o país, ao deixar Barri, percorrendo,
campos, estradas, parando em povoados, visitando cooperãtivas,- peciuenas empresas agrÓpecuãrias e, assiiTI- ai- ·
cançarnos a bela cidade de Bolonha.
Em Bolonha r~bemos a cortesia do Prefeito, a saudação do Presidente da Junta Regional, e dos membros
da mesma, visitamos o Consórcio de "'Produtores de Leite de Granarolo", que reúne_ os produtores regionais, beneficiando o leite, produzindo queijos excelentes: Fomos
homenageados com jantar pela comunidade, sempre
acompanhado pelos Senadores. Visitamos as edificações
hiStóricas que destacam a cidade, a pinacoteca de "Raffaello"; e assistimos como convidados, no Teatro Comunale, "Don Giovanni", uma peça de Mozart.
· No pi-osseguimento da programação, chegamos a Mara_nell_o, onde_ re_cebemos as mesmas _atenções do P~e[eito
da cidade e cord!al recepção das autoridades e na••CõmuÕe" de Modtúla:~destacamos a visÜ.a a cooperativas e
à Empresa Vinicola Reggio Emilia, onde acompanhaIDos as atividades na produção de vinhos.
O Sr. Martins Filho- Permite V. Ex• uffi aparte?
O SR. GABRIEL HERMES Senador Martins Filho.

Com prazer, nobre

O Sr. Martim Fllho - Ouço com emoção o pronunciamento que V. Ex• estã fazendo, faço minhas suas palavras de gratidão à hospitalidade italiana que nos distinguiu, e, apenas, desejo chamar atenção para um dos itens
da visita que teve para mim especial significaÇão, inclusi-ve pela importância de que o assunto, no meu entender,
se reveste para o Brasil. Refiro-me, Senador, ao que vimos na grande República visitada, em matéria de reali-zações no campo do cooperativismo.
Visitamos cinco cooperativas italianas, de três modalidades diferentes: duas vinículas, duas de laticínios e uma
tritícola. Por-estarem em estágioS diversos de desenvOlVimento, deram-nos uma visão bem ampla do perfil cooperativista da ltãlia, desde as práticaS de implantação de
uma cooperativa até o estágio de completa verticalização
que podem alcançar.
Uma das cooperativas de laticínios, em implantação
na região da Apúlia, recebe todo o apoio dos Institutos
governamentais, inclusive o suhsídio de despesas administrativas e operacionais, deixando a falsa impressão de
termos ali, um cooperativismo tutelado. A impressão todavia se desfaz quando, na região de Bologna, encontramos uma cooperativa da mesma modalidade, já consolidada, operando empresarialmente, sem qualquer participação do poder público.
Denota isso uma inteligente política cooperativista governamental: viabilização da empresa cooperativa através de apoiamento efetivo do govéni<i ria f:ise de -imPIB.ntàção dessa instituição comunitária, e plena autonomia
administrativa, política e operacional, às cooperativas
consolidadas.
Outro aspecto notável que nos foi possível observar é
o da liberdade de emprec;nder que gozam as cooperativas
italíanas, Em toda e-las, sem exceçãÕ, observamos não
haver qualquer restrição, a qualquer tipo de atividade,
numa mesma _cooperativa. Elas produzem, industrializam, comercializam, transportam, assumem, enfim, todas aS fases do processo econômico _em beneficio dos associados.
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A Cooperativa Trítícola, por exemplo, atua em todas
as áreas correlacionadas com seu principal produto. Pro·
vê os associados de insumos, beneficia o trigo e fabrica
todos os seus derivados, tais como : farinhas, farelos,
macarrão e uma imensa gama de produtos alimentícios.
A Cooperativa de Laticíníos apóia os produtores associados com o fornecímento do que necessitam, benefi- ciam e comercializam o leite produzido e mantém um
moderno parque industrial para a produção de queijos
- principalmente do tipo "'parmesão" -, de iogurtes,
de manteigas e de outros derivados láticos.
A Cooperativa Vinícola, da mesma forma, apóia os
associados na cultura da videira, fabrica e engarrafa os
vfnhos produzidos e se responsabiliza por sua comercialização.
Testemunhamos, também, a invulgar dedicação das lideranças coopl:.fativistas da Itália, o presidente de uma
pequena coop'é:raliva vinícola da Apúlia, impressionounos vivamente pelo dinamismo com que dirige sua organização. Ele, pessoalmente, cuida de cada detalhe da
cooper:ativa e a encarna como uma razão de viver.
Muita coisa poderíamos, ainda; agregar a essas Ji&eiras considerações sobre o cooperativismo italiano. Uma,
po~ém,acredito possa ~esumí-la: na ltâli~ encontramos
um cooperativfsmo cooperativo. Povo, lideranças comunitárias e governo unem-se em torno dessã eni-presa econômica popular e a tornam um efetivo instrumento deproduç_:lQ, com inequívoca vocação social.
Ao registrar, agradecido, a fidalga acolhida com que
nos distinguiu as autoridades e a gente cooperativista italiana, faço votos de que estreitemos os laço_s de cotabo·
ração intercooperatívista entre a Itália e o Brasil, na certeza de que isso ·muito beneficiarã a ambos os povos.

O SR. GABRIEL HERMES- Muito obrigado, Senador Martins Filho. V. Ex' enriqueceu meu modesto
pronunciamento, trazendo a ele observações com as
quais estou de inteiro acordo.
É bom recordar que se Roma é uma-capital da arte;
toda a Itália, cada cidade, cada vila, conserva nas construções, os museus-, precioSidades-. que envaid0Cen1 o ita·
liano e encantam o visitilnte. Na região de "Emília Romagna", banhada pelo mar Adriático, que percorremos, visitamos Bologna, Modena, Papina, Forensa, Fer-rara, tantas vilas pequenas, empresas agro industriais e
dividíamos os dias entre os museus, os templos, as _belezas naturais, -õs recantos históricos e cantatas com cooperativas e indústrias. ~ a Itália toda um relicário de artes que sabe conservar, e, um País moderno, altamente
desenvolvido em suas indústrias e no setor agrícola.
Ferrari -

apenas 13 carros por dia.

Sr. Presidente. Srs. Senadores:
A Itália é o país produtor de mãquinas modernas e de
indústrias avançadas em todo os campos. Os automóveis
italianos, Fiat e Alfa-Romeo, destacam-se pela qualidade e grande produção. Mas, uma fãbrica que visitamos
nos encantou de modo especial, a Ferrari. É marca que
envaidece a iÕdú-StriS: italiana e disputada pelos poucos
que possuem este veículo de alt? qualidade. Nos sur·
preendeu a v"isiia à fãbrica que Enzo Ferrari criou a partir de 1929. É uma grande fábrica artesanal. Talvez a única no mundo, como nos explicaram que produz todos os
componentes do veículo, do motor à carroceria, tudo
produZido na própria fábrica com cuidados especiais. A
produç-ã~ da fábrica é de apenas 13 carros por dia, e, estes disputados. O mais surpreendente foi nosso contado
com o fundador, que -nos Seus _86 anos de vida, ainda comanda a graQ-de empres.a. Recebeu-nos Enzo Ferrari, em
seu modesto escritório falou com enfusiasmo de sua in·
dús_tria, de seus carros e com o mesmo entusiasmo
lembrou o Brasil. Deu-nos uma aula de admirável amor

e
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ao .trabalho, de idealislno e de busca incessante da perR
feição.
O COmendador e industrial Enzo Ferra:ri_e_o_ort-Saildro Pertini, Presidente da República Italiana, ambos já
ultrapassando os 85 anos de vida, deixaram em nós -o
exemplo da capacidade e do amor ao trabalho e à Pátria,
e, também, da exemplar dedicação, necessária e rara em
nossos dias, à causa da harmonia e da paz entre os homens.
Sr. Presidente,
Em seguimento, passo a homenagear um dos jornais
do meu Estado.
Um dos mais antigos jormiiS dO nosso_ País estâ con.:
tando \08 anos de sua virla útil à coletividade brasileira,
acentuadamente à paraense. Trata-se de A Província do
Pará, fundado no ano de 1876, por Antônio Lemos, cidadão que, vindo do Maranhão, penetrou na imprensã
maranhense e na política, e durante mais de duas déca~
das dominou cotrio uni dos maioreS ch-efes-pOlíticos da
História do Pará.
Antônio Lemos _f~--~Q_Ill que A Província do Pará se
tOrnasse um dos jornais mais respeitados, mais bem
montado e instalado de todo o PaíS que na época;-e era
aquele que do Parâ e a Amazônia nadavam em rios de
recursos vindos da borracha, tornou-se possível a instalação do jornal e tantas obras imponentes q':le ~!!tda hoje
honram a administração do nosso Estado, como grandes
colégios, graildes estabelecimentos de assistência social.
"Lembro a fase triste; já eu raPazinho-, enl qUe eStejOr~
na! sofreu um colapso, conseqüência das lutas politicas,
sendo queimado, destruído. Mas, Sr. Presidente, pelas
mãos desta figura extraordinária que foi Assís- Cha~
teaubriand, com a colaboração daqueles que, no Pará, o
ajudaram como o Senador João _Calmon c os fa_l!;<;idos
jornalista Frederico Barata, Alfredo ~ade, o jornal foi,
pouco a pouco, se recuperando, nomes que repíto como_
uma homenagem, porque com eles conviVi e vi o quanto
de útil foram à cultura do nosso EstadQ.
Hoje, Sr. Presidente, em que o jornal comemora mai_s
um ano e mais: de um sêcu[o, lembro desta tribuna, prestando uma homenagem aos que atualmente o dirigem,
na pessoa do seu atual diretor, o jornalista Milton Trindade. E peço que seja transcrito o editorial publicado
neste dia, pelo jornal, com o título; .. Meio Tempo".
1

O Si. Hélio Cueiros- Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. GABRIEL HERMES -

Poís não.

O Sr. Hélio Gueiros --Nobre Senador Gabritl Her~
mes, associo~ me, com muito prazer a atê como um dever,
às homenagens que V. Ex•, neste instante, presta a um
dos maiores jornais da Amazônia e, acredito, de todo __Q
Brasil. Para minha satisfação e honra, embora mais no~
vo, sou contemporâneo dos três grupos citados por V.
Ex.•, menos do Senador Antônio Lemos que, realmente,
é de um passado mais remoto. Mas tive oportunidade_de
conviver com Frederico Barata, com Alfredo Sade e hoje
convivo, continUando esse companherismo, com o Senador Milton Trindade.
E quero dar o meu testemunho sobre a integridade e
honradez da linha A Província do Parí. Aliás, não seria
demais, se inc:luisse no--rol desses grandesjornal_istas, que
atuaram e at_uam no jornal A Província do Pará, o nome
do nosso atual colega, o Senador João Ca._lmon, que durante anos e anos dirigiu com muita prOficiência e·capa~
cidade os Diâfios AssociadOs, não só em toc!o o Brasil
mas, em determi_n_ado m.pmento, na área da Amazônia
que induia o Pará. O Pará inteiro tem admiração e res~
peito pelo A Província do Pará, porque tem atravessado
momentos cruciais, de muita confusão na política doEs~
tado do Parâ, mas sempre tem conseguido manter uma
linha impecável de equilíbrio e de serenidade. Ambos somos contemporâneos de tempos agitadfssimos na políti-

ca paraense, V. Ex• de um lado e eu do outro. Mas, enquS:Oio outros jornais se digladiavam de maneira, às ve~
um pouco grosseira -e rude, este jornal cõnseguia se
manter inalteravelmente sereno, em meio a todo aquele
mar proceloso da política paraense. Acredito, Sr. Sena~
dor Gabriel Hermes, que V. Ex.• ao prestar essa homenagem ao jornal A PrOvíncia do Pará retrata fi~lmente o
pensamento e os sentimentos do povo do Pará. E aproveito a oportunidade para, associando-me a essa justa
homenagem enviar, através do mais veterano dirigente
do momento de A Províncljt do Pará, Que é Milton Trin~
dade, também a minha saudação calorosa, com os votos
de que este jornal continue, _como sei que vai continuar,
nessa mesma linha de conduta impecável no panorama
do jornalismo paraense, amazónico e brasileiro. Muito
obrigado a V. Ex• pelo aparte.

m.-

_O _Sr. Jorg~ Kalume- _Permite V. Ex• um apart~?

O SR. GABRIEL HERMES - Agradeço o_ aparte
que vem honrar esta minha breve comunicação e cori_ce~
do o aparte, com muito prazer, ao nobre Senador Jorge
Kalume.
O Sr. Jorge Kalume- Quero fazer coro à saudação
qui! V. Ex•, nesta tarde, está dirigindo ao aniversário do
jornal A Província do Pará; jornal que tem marcado a
sua presença através do espírito de justiça; jornal que,
em suas páginas, tem a própria história -do Parâ e, muito
especialmente, de Belém, onde ele circula~ Portanto, com
V. Ex•, paraense ílustre que se lembrou da data e de felicitai esse diário, eu me co'ngtatulo e felicito pela
lembrança.
O SR. GABRIEL HERMES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui encerro, mais uma vez, transmiüfido ao
jornal A Província do Pará, a Roberto Jonas, Arthêmiro
Guimarães, ml-PeSSOa a·o-Seu âii-êtoi- Milton Trindade os
meus cumprimentos, qUe são agora dos meus companheiros de Senado, ao grande jornal do meu Estado.
Sr. Presidente, ao concluir, estou encaminhando à Mesa, para que seja dado como publicado, o editorial de A
Provinda do Pará.

DOCUMEN7"Q A QUE SE REFERE O
GABRIEL HERMES EM SÚJ DISCURSO:

S«.

Nem Õ tempo
A rota de um jornal não é tranqUila e a convivência
com as procelas leva à intimidade com a luta. Empresa e
tribuna, indústria como todas as outras, Inas defensor de
direitos e aspirações populares, um jornal, com procedimento horiesto e boa intenção, gera às vezesincólilpreensões. São ventos contrários, passageiros, incapazes de
mudar o rumo traçado. Se não houvesse gente disposta a
enfrentar batalhas, jamais o homem teria chegado a algum lugar. Depende da vontade, que tem de ser ferro.
Esta é a fórmula para vencer o tempo e sua armadilhas.
A Província do Pará vive hâ 108 anOs, décadas que per~
tenceram a vârias gerações. Olhando o passado, há o
sempre reverenciado exemplo de homens notáveis, que
fizeram, às vezes atê mesmo em dias rotineirOS, sem
grandes alardes, belas páginas que ilustram a história do
jornalismo brasileiro. Um exemplo que comove. Empurni as novã.s gerações à luta. Assim tem sido e assim sempre será.
Coerente com seu tempo, que já foram muitps,_daqui
partiu o brado contra a indignidade da escravidão. E as
lutas políticaS-pOSterioreS foram lantas e tamanhas, que
contra o jornal se voltaram forças obscuras. Atingido
pela violência dos sem diâlogo e idéias, movidos apenas
pela ambição rasteira, um dia a A Província do Pará,
tombou.. Tombou apenas. Não caiu.
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VÇ~Itou, no esplendor das coisas renasciçlas. E, por sua
própria nãtureza, com a audácia de aspira'r a eterni~ade.
Aqueles que a incendiaram, hoje são homens sem rosto e
sem nome, perdidos nos cantos da história que, em boa
hora, tratou de esquecê--los. Não há agora um desejo de
vingança, alélJl do mais s~bida~ente impossível. Não fi~
cou o ódio, pois não foi esta a herança deixada pelas gerações de jornalistas qUe por aqui pa·ssaram. Ficou, sim,
o _exemplo, a demonstração de quanto vale a força de
lfma idéia e_ quão desprezível é o argumento dos anões
espirituais, Pobres adoradores da violência.
Jalnais' .i. A Província do Pará-deíXirã morter a luZ da~
quele incêndio. É a luz do farol histórico, um sinãl de ad~
vertência aos arbitrários, os que se contentam com _a
mesquinhez da vitória insana e passageira. Um jornal
tem mil cabeças e antes que lhe cortem_todas, jâ estará
imobilizado o braço vingativO, vencido pelo clamor do_s
que têm razão. Está provado.
Hoje, quase no alvorecer de um novo século, jâ não se
acendem tochas nas mãos de turbas iludid.as. Sijo outros
os caminhos, novas tãticas, insinuadas nas m_;ulo'bras sutis, entre sorrisos, do poder económico. São, do mesmo
modo, inimigos daquilo a que A Província do _Par' se
propõe, inimigos bem mais poderosos, amigos das
sombras. Mas mesmo nas sombras, serão, sempre, des~
mascarados pela luz de um ideal. E deles será o prêmio
merecido, pois nas trevas da esperteza irão ficar. E a A
Província passarâ, como jâ passou em provas: igualmente
difíceis.
Em data tão grata como esta, não hã, em verdade, a
seilsação do dever cumprido, porque dever se cumpre
todo dia. A Província do Pará é veterana em a-manhã.
Foram mUitos, esperados, vividos e vencidos. Que torne
o amanhã de um novo dia. Com ele, serão rerlovadas as
esperanças e que neste dia de festa, se levante, junto com
um novo sol, um brinde ao futuro, íntimo parceiro de
quem vive há 108 anos, alimentado pelo carinho dos leitores. O amanhã é uma questão de horas, décadas ou séculos. A Província, até hoje, se sobrepôs ao tempo. Assim tem sido. Assim sempre será.

DISCURSO PRONU!YCIADO PELO SR. ALOY·
SIO CHAVES. NA SESSÃO DE 9[4/84 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE.

<Y SR. ALOYSIO CHAVES- -(PDS - PA. Para
uma comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Eu não cheguei a entender o alcance da comunicação
do Senador Fábio Lucena. S. Ex• pretende que V. Ex• inteilii-a ju[itó ..ao Pres.idente da- República para que não
seja dec-retado o estado de emergência.
O Sr. Fábio Lucena- Permita-me Ex• O que falei não
foi ísso ...
O SR. AWYSIO CHAVES cação. Não há aparte.

Em breve comuni·

O Sr. Fábio Lucena- Não hâ aparte mas V. Ex• não
pode deturpar as minhas palavras.
O SR. ALOYSIO CHAVES -

Não estou deturpan-

do.

O Sr, Fábio Lucena- V. Ex•, alê:m de Senador, é professor de Dire[to. V. Ex~ não deturpe as minhas palavras.

-0 SR. LOYSIO CHAVES- Estou dizendo as pala~
vras de V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- Nobre Senador Fábio LuCena, V. Ex• foi citado, pede a palavra depois e responde nos terinos regimentaiS.
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O Sr. Fábio Lucena- S. Ex• -está deturpandO aS ml- -nhas palavras.

O Sr. Fábio Lucena- Eu posso responder, Sr. Presidente?" -

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• _terâ
oportunidade logo após para responder.

ponder a mim o que pretende.

O Sr. Fábio Lucena - Se V. Ex• permite, o nobre
Líder do Governo permitiu que eu esclarecesse o real alcance das minhas palavras.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Não. V. Ex• poderesO Sr. Fábio Lucena -

Eu vo.u responder.

O SR. ALOYSIO CHAVES - O que pretende V.
Ex•, então, com esta convocação?

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Mas o regimento não permite, ilobre Seriador.

O SR. ALOYSIO CHAVES~ V. Ex•, nobre Senador
Fáb-io-Lucena...

O Sr. Fa1Jio Lucena- -V. Ex• não pode se diiig"if_a_
mim, então, porque não póSs·a respondei-!
O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alta)- V. Ex• pode~_
rá responder logo após. V. Ex• terá cinco minutos depois
para responder, tendo sido citado nominalmente, nobre
Senador.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Sr. Presidente, assim
nós ficaremos nesta seSSão permanentemente num debate interminável, eu respondendo ao Senador Fábio Luce-

na e S. Ex~ me respondendo, porque S. Ex~ vai me Citar,vai dizer -que OSenador Aloysio Chaves atribuiu determinada intenção, deu às suas palavras uma interpretação
diferente di que-S. EX• qufs dar. Na interpretação da
Mesa, posso retrucar porque fui C:ítiú--.~~ Se eU voU reproduzir aqui...

O Sr. Fábio Lucena --Para a Casa.
O SR. ALOYSIO CHAVES- A Casa ouviu, o nobre
Senador leu _o art._l58 da Constituição, que estabelece
que para ser decretado o_ estado de emergatlcia o Presidente da República deve ouvir o COnselho Constituci_onal. Portanto, as pessoas que integram esse Con-selho deveriam ser convocadas pelo Dr. Aureliano Chaves para,
de pronto, impedir qualquer medida no sentido da decre-tação do estado de emergência.
O Sr. Fábio Lucena -

Perfeito!

O SR. ALOYSIO CHAVES - Primeiro, o Governo
não está cogitando de decretar o estado. de emergência.
O Sr. Fábio Lucena -

O Sr, Fábio Lucena -

Eu vou lhe dizer.

O SR. ALOYSIO CHAVES- Se o Governo não ca~
gita, Sr. Presidente, de decretar o estado de emergência,
não vejo por que V. Ex•, como Presidente desta Casa,
transmitir ao Preside_~te ~a República ...
O $~~- Fáliio- Lucena -

Isto é um assunto sério, EXce·

lência.

O SR. ALOYSIO CHAVES- ... eu não posso ouvir
calado, como Líder do Gõverno, da Maioria,_-s: Ex•
transmitir ãO Presidente da Casa uma sugestãO dessa natureza.
Imagine V. _Ex•, feita uma sugestão dessa natureza, o
Uder ti~~ sile_~cioso, ~alado, não f~z nen~um reparo. Eu
nãO eitou cOntêsiando nada, eu estou fazendo um reparo. A imprenssâo é que o Senador tinhã proposto ao Presidente da Casa para S. Ex• dizer ao Presidente da República convocar o Presidente da Câmara, mais alguém
para constituir o Conselho Consiltudonal_~ -porqu_e só (fe~
pois disso é que poderâ ser decretado o estado de emergência.
!'fào ~e cogita de estado de emergência. Talvez tenha
feito uma confusão, o n()bre Senador, entre meóida de
emergência e estado de emergência. Se não fez_ confusão,
de quatciuer maneira, Sr. Presidente, não tem sentido
essa proposição que foi feita a V. Ex~
Ê em relação à proposição, sugestão ou recom~n~
dação, ~-não .sei como classificá-la, não sei nem como
intitulá-la,- a_que me reporto, se ate~dida V. Ex• leva~
ria-ao Presiderlte da República, permita que o diga, com
todo respeito e com todo apreço, uma solicitação inePta-.
_Era só, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DlSCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 9-4-84 E QUE,
ENTREGUE À 1lEVISÃO DO ORADOR. SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

Ora, isso diz V. Ex•!

O SR. ITAMAR FRANCO (I'MDB- MG.1'ara enO SR. ALOYSIO

CHAVES~

Segundo, o nobre Se-

nador está fazendo uma confusão entre medidas de
emergênda e estado de emergência.
O Sr. Fábio Lucena- Quer dizer que vai haver medidas de emerg!ncia?
O SR. ALOYSIO CHAVES- Eu não estou dizendo
que vai haver. V. Ex~ está fazendo uma confusãO -entre
medidas de emergência e estado de emergência.
O Sr. Fábio Lucena- Não, quem está confundindo é
V. Ex•

O SR. ALOYSIO CHAVES- De sorte que o Dr.
Aureliano Chaves, exercendo a Pres{déilcia da República, convocar o Presidente da Câmara, o Presidente do
Senado, o Conselho Constitucional para dizer que não
vai decretar o estado de emergência, não me parece.~.
O Sr. Fábio Lucena- N~ão é isso, nObre Uder. V, Ex•
está deturpando mais uma vez.

O SR. ALOYSIO CHAVES- O que pretende V.
Ex•, então?

srs:

caminhar a votação.)- Sr. Presidente e
Senadores~
Continuamos a discutir o- Acordo Nuclear BraSilAlemarlha.
Tive· oportunidade de: dizer, com a presença do Senador Milton Cabral, que não _era nosso propósito, nem da
BanCada do PMDB, proCni.stinar a aprovação des~e relatório. AQ contrário, quando apresentamos a nossa emenda em Plenário que recebeu o n'i' I, foi em razão de que o
Projeto de ReSolUção ri~' 127/1982, do Senado da República, não fazia, inclusive,justíça ao próprio RelatóriO
do .Senador Milton Cabral.
E por quê, Sr. Presidente? Vou reler esse Projeto de
Resolução. _

Q Senado Federal resolve:
Art. l~' Fica aprovado o Relatório da COmis~
são Parlamentar de Inquérito destinada a -investigar·
a concepção e execução do Acordo Nuclear BrasilAlemanha, institufda pela Resolução n<:~ 69, de 1978,
do SenadO FederaL
agora! Sr. PreSidente, O~rt.- 2q:
Art. 2Q ~ Mesa do Senado Federal, tendo em
vista a ~xecução do disposto no artigo anterior, to-

E veja,
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mará as providências necessárias ao atendimento ou
encaminhamento das conclusões e recomendações
constãntes do Relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito instituída pela Resolução n<:~ 69! de
1978, aprovado por esta ResoluÇão.
Portanto, seria a aprovação de uma resolução pratica~
mente sem uma ação normativa, para fazer, inclusive,
justiça ao próprio- Relatório da Comissão Parlamentar
de Inquérito. .
Que fizemos nós, Sr. Presidente? Apresentamos a
Emenda n<:~ l, dando ao artigo 2q outra redação. E é para
isso que nós c~amamos a atenção,_ particularmente da
Liderança do G-Õverno nesta Casa: nós estamos complementando esse projeto de resolução, porque se fosse ele
aprovado como estava, pouco significado traria aos trabalhos que praticamente demoraram 4 anos nesta Comissão.
Mas o que que diz a nossa emenda?
"A Mesa do Senado Federal, tendo em vista as
conclusões e as recomendações e o que_demais consta do Relat6rici- da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução n<:> 69, de 1980, tomará as providências cabíveis e, notadamente" Veja a dT[ereilça, Sr. Presidente "'"'7 "solicitará ao Poder Executivo que proceda, no prazo de 120 dias, a
uma reavaliação global do programa nuclear, espe-cificamente ilo tocante aos aSpectos científicos, econômicos e t~ilicos, remetendo os estudos e conclusões a esta Casa".
Evidente! Estamos. dando prazo ao Executivo, Srs. Senadores, porque se não se der prazo ao Executivo nós
não teremos resposta da Comissão Parlamentar de Inquérito. Jã com o prazo, o Executivo não responde! E
ainda há poucos dias, na Comissão de Finanças, õ próprio !~'-Secretário da Casa inforrrlava que o Executivo
deixava de prestar as devidas informações a uma solici~
tação do Senador Passos Pôrto, que poderia ter, inctusi~
ve, Se a Comissão_ tivesSe entendido, encaminhado a V.
Ex'", para enquadrar o Ministro em crime de responsabi_lidade, mas concluiu a Comissão por dispensar a diligên~
cia.
Se o problema nuclear nãO se der o prazo para o Executivo responder, ficaremos aqui durante 3, 4, 5 anos à
espera das conclusões do Executivo.
"II- Instará o Poder Executivo a en~etar negociações C~m as autoridades competentes da Re~
- póblica Federal da Alemanha, tendo em vista arenegociação dos termos do conjuntÇ) de atas ç c9n~
tratos que consubstanciam a cooperação no campo
nuclear entre os dois países, de sorte a:
Seguem-se alíneas de a a g
i - alínea ..a" -"limitar em duas o número de
usinas a serem adquiridas- Angra li e Angra lll".
b) "inserir o princípio da obrigatoriedadede
concorrência para a aquisição de equipamentos e
serviços".
c) eliminar todas as disposições que tenham
por objetivo assegurar a predominância dos s6cíos
alemães em organismos societários".
d) a~segurar paridade de tratamento entre os
sócios_ quando forem necessários os aumentos de ca~
pita! societário".
e) responsabilizar de forma efetiva os titulares
da tecnologia transferidas no caso de falha, ineficiência, ausência de economicidade no sistema bem
com_o no de falta de cumprimento das obrigações
contratuais".
..permitir às autoridades brasileira amplo acesso
a todas as informações tecnológicas julgadas necessárias para o regular desenvolvimento da cooperação".
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~·preservar, de um modo geral, um justo
equilíbfio entre direí(QSe obrigações das partes"'

"Enviará à PrQcuradoria Geral da Repóblica cópia de tod_os os atas e contratos que estabelecem
vínculos jurídicos para a administração di reta ou in~
direta, a fim de que seja apreciada a respectiva legalidade~." (seguem-se quatro subitens referentes a esses contratos). Com eventual adoçã.o de medidaJ>
cabíveis, em especiais as seguintes:
-acordos societários que tenham por objetivo
assegurar privilêgios técnicos; administratiVos,-econômicOs, firlanceiros õU de quatci-uef outra esp'êCie
aos sócios estrangeiros."
a) contrato firmado entre FURNAS- Centrais Elétricas S/ A e a Westinghouse Eleti'ic Corporation associada à Westinghouse Sistema Elétricos
Ltda., a EBE - Empresa Brasileira de Engenharia
Ltda., bem como os respectivOs - aditívos, parafornecimento de equipamentos e serviços eletromecânicos referentes à usina de Angra L"
b) contra_to JiimadQ _ent_re F:URNAS - Centrais Elétricas e a Cónstrutpra, N9_rberto Odebrescht
S/A para execução das oQras civis_de Angra I, II e

lll:
c) contratQ _que permitiu a intervenção da Logos Engenharia S/ A no gerenciamento do projeto
de Angra 1."
'IV- Remeterá à Procuradoria G_eral da República para responsabilizar quem de direito: a) os
elementos comprobatório:; ..daS péssimas- condições
médico-sanitãrias existentes'' no canteiro das obras
de Angra I bem como da prática dt: .. a tos de violência"; b) dados necessários para a determinação da
culpa pelo atraso do funcionamento da usina de Angra 1."
Veja, Sr. Presidente- sei que o meu tempo é limitado
para encaminhar a votação- a-importância desta e-menda. Ela foi enviada à Comissão de Constituição e Justi~a
e lá recebeu o parecer do nobre Senador Murilo Badaró.
MaiS tarde, folerivíadO ã Cóinissão de Minas e Energia. E é interessante frisar que a Liderança do Governo,
ao encaminhar este inquérito, diz que a nossa eme~da foi
atendida em parte, no substancial.
Ora, argumentamos_:_se ela já foi atendida no substancial, por que, então, teima a Liderança do Governo, nesta Casa, em não votar a nossa emenda, a _eme~da substitutiva da Comis_siio de_ Minas e. Energia? Não podemos
concordar, particularmente face ao prazo que damos ao
Poder Executivo para responder ao Senado da República.
Já disse aqui que o problema nucle;_r é de significativa
importância para o País, não só porque está ele ligado a
armas atômicas, e a verdade é preciso que seja dita aqui,
durante o período em que presidi a Comissã_o Parlamentar de Inquérito, em nerihum momento pude detectar
nada naquele acordo que não se destinasse a fins pacífi-

cos.
Mas a verdade, é que os processos físicos para a obtenção da energia atômica para fins pacíficõSe-para fins
militares são os mesmos, e é por isso que o Congresso
Nacional tem que estar atento. Tivemos a oportunidade,
por exemplo, de conhecer as usinas nucleares na França,
e lá, sem nenhum segredo, nós pudemos verificar aS usinas destinadas ao-s fins pacíficos e, a cerca de 200 metros,
aquelas destinadas a fins militares. O programa nuclear
francês, por exerflplo, dedica praticamente 50% da sua finalidade para fins bélicos, e é por isso que nós estamos
aqui a insistir que ·esta emenda seja aprovada, para que o
Governo envie ao- congresso- Nacional os ·devidos relatórios, num--prazo de 120 dias.
Sr. Presidente, aqui faço um estudo sobre o que disse o
Senador Murilo Badaró na Comi'ssão de C9nstituição e
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Justiça, contestante a apresentação da nossa emenda, se
bem que S. Ex• não pôde considerâ-la inconstitucional
ou jurídica.
- Leio:
"Considerações sobre o Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça à Emenda n~" 1 (de Plenário) ao
Projeto de Resolução n~" 1Z7/82, concluindo pela apresentação de Subemenda.
Em síntese, o relatório do Senador Murilo Badar6,
após longo- e minucioso estudo da emenda, conclui ser a
mesma " ... inteiramente cabível...", enContrando, não
obstante, .~ ... dois peritos vUinerãveiS ... ". A seguÍr expõe
suas razões:
"Reza o item I da nova redação que ela dã ao art. 29
do Proje"to: .. , --Solicitará
Poder -EX.ec_utivo que proceda, no prazo de 120 (cento· e vinte) diaS, a uma reaVa-·
liação global do programa nuclear, especialmente no tow
cante aoS aspectos científicOs, econômiCOS e técnicos, remetendo os estudos e conclusões a esta Casa."
Nessa passagem hã uma quebra da sistemática cons_titucional e da sistemãticajuiidica. Da sistemática constitucional, porque não pode uma norma interna de um Poder- qual é uma resolução- conter, ain.da que sob forma de solicitação, uma determinação a outro Poder,
consubstanciada na fixação de prazo para cumprir certas
providências, ademais complexas. Da sistemática JUrídica, porque é contraditório solicitar e ao mesmo tempo fixar prazo fatal para o cumprimento da solicitãÇão.
A segunda passagem estã no final do item II do novo
art. 29: "Relatório conclusivo sobre as negociações será
enviado à Casa no prazo máximo de 120 (cento e vinte)
dias".
Valem. para ela os mesmos argumentos expendidos.
Oferecemos adiante Emendas eliminadoras dos apontados óbices."
Insurge-se, portanto, o ilustre congressista contra a
parte da proposição que estaria ·a conter um comando,
uma "determinação a auto Poder, consubstanciado n_a
fix?-ção de prazo".
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que a Resolução
(do Senado), como tipo normativo, não é, por natureza,
apenas .. uma normij intern'a", como afirina O eminente
Senador Murilo Badarcí. Esta modalidade de preceito legal destina-se, igualmente, a disciplinar assuntos .. externos"

ao

EIT!- segundo lugar, saliente-se inexistir "quebra da sistemática constuticional" no simples fato_ de uffia Casa o
Poder Legislativo .editar norma (regular, dentro de suas
atribuições) fixando prazo para cumprimento de comando legal. A reiterada prática de introduZir dispositivos
estipulando lapso de tempo para regulamentação de lei é
exemplo ilustrativo.
Por derradeiro, tampouco, existe quebra "de sistemãtica jurídiCa" em razão de urna suposta contradição existente entre o ato de "solicitar" e "ao mesmo tempo fixar
prazo fatal para o cumprimento".
Assim como é soberanO o Senado para solicitar o que
lhe aprouver concluindo relatório de CPI (respeitados os
limites c011Stitucioniís), por igu~ há de ser-lhe reconhecida a faculdade de entender que o pedido só interessa na
medida em que seja atendido em breVe espaço tempoial,
Medidas, diligências, informações, ou providências
são requeridas para atender a um determinado interesse
num especitíco momento ou, no máximo, ao longo de
determinado período. Passada a época própria podem
quedar-se desprovidos de sentido, salvo para os registras
históricos...
Estas as apreciações que nos parecem pertinentes
quanto às subemendas de autoria do Senador Murilo
Badaró.
A Emenda n9 I sugere que seja solicitado ao Poder
Executivo proceder "no prazo de 120 dias, a uma reavaliação global do programa nuclear ... remetendo os estudos e conclusões a esta CaSã'~ (Art. 29, item I)
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Já_ a Emenda Substitutiva n9 2 propõe que ·~... Sem
-prejuízo da Recomendação n~" 26 (do Relatório Milton
Cabral) ... '' seja sOliCitado ao Poder Executivo proceder a
" ... uffia reavaliação global do programa nuclear, rem~e.
tendo os estudos e conclusões a esta Casa".
Diz o inciso 26 do Relatório Milton Cabral:
..26. Sendo a Política e o Programa Nuclear Brasileiro totalmente voltados para usos pacíficos~ as
autoridades do setor deverão promover amplos pro·
. gramas de comunicação com o povo, a fim de
capacitá-lo a entender e acompanhar os esforços do
-Governo no campo nuclear. O Ministério das Mir~:as e Energia deverá anualmente remeter às duas
Casas do Congresso Nacional detalhaQ.o relat6rio
sobre a questão energ"ética."
Ot~a, a: proposta substitutiva, em primeiro lugar, dá a
entender que a Emenda rejeita a Recomendação n~" 26.
Isto_ lião é verdade porquanto esta só altera a redação do
arügo 29 do projeto original; mantendo, pois, inalterado
o artigo 26 que aprova de um modo genérico o relatório
(inclusive Quanto à sua parte conclusiva).
A única verdadeira inovação está no fato de eliminarse o prazo de 120 dias dado ao _Pod~r Executivo para
concluir os estudos de reavaliação. As criticas quanto à
constitucionalidade e juridicidade do_ assunto já _foram
refqtados no comentário ao parecer da Comissão de
Constituição e Justiça (Sen. Murilo Badaró). Do ponto
de vista prático justifica-se a concessão de um prazo pois
o Senado da República pode, e deve, entender que, apuradas tantas falhas, omissões, incongfuências e contradições no programa nuclear alguma medida de ordem legislativa seja adotada em prazo breve. Não sendo assim
todo o trabalho levado a efeito pela CP! cai no VaziO.
Para tanto, entretanto, é mister prõ-ceder a ·um préVíólevantarnento atualizado do estado da questão. Caso o
Executivo não acate ~ solicitação no prazo concedido,
caberá ao Plenário adotar medida normativa consetânea
com a gravidade do assunto (podendo mesmo sustar por
exemplo a implementação do Programa atê que nova
avaliação seja efetuada).
E entendemos que o relacionamento com a Repúbli_ca_
Federal da Alemanha no que tange a cooperação nuclear
deve _ser _completamente renegociada. Nesta ordem de
idéias, propõe especificamente que o Poder Executivo
encete negociações em tal sentido arrolando em 7 itens as
diretrizes desejáveis. Refutando a sugestão, o Relator na
Cci_rilissão de Minas e Energta adverte que, aprovadas as
recomendações constantes do Relatório do Sen. Milton
Cabral (art. 19 do Projeto de Resolução nl' 127/ 82 " ...
não seria cOnveriie"nte pínçar uma ou outra das Recomendações ... " porque .... .Isto prejudicaria a colocação
ordenada das mesmas e logicamente afetaria o en~endi
mento do conjunto ... ". Finalmente aduz: "Por este ~gti
vo, nos parece mais correto acatar Q Art. 29 dÇI Projeto
-de Re.solução n9 127, tal como proposto pela CPI, acrescenta_ndo_em itens_ as_ Recomendações sugeridas em Plenário, julgadas pertinentes e não Constant~ no eleilco
das Recomendações contidas no Relatório".
Se por-um lado é verdade que algumas das medidas específicas preconizadas no bojo do iterp II, do art. 29, da
Emenda n~" I, se encontram inseridos no Relatório Milton Cabral, a título de recomendações genéricas endereçadas ao Executivo, por outro lado não se pode negar
a importância de que se reveste o fa_to de conferir força
de norma jurídica às meras sugestões contidas_ na parte
conclusiva do dito Relatório. O preceito legal consagrador de determinada-s diretrizes políticas identificadas
cOmo des'efáveis para a Nação, constitui o epílogo necessário, e lógico de qualquer trabalho investigatótio desenvolvido a nTVeJ de Comissão. Assim sendo, o disposto_ no
art. 2?, item 11, da Emenda n9 I, antes de "afetar a lógica
do conjunto" constitui o ..complemento lógico do ·conjunto". Subtrair o comando da Resolução a ser aprova-
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da, tal como sugere a Emenda da Comissão de Mirlas e
Energia, significa castrar todo o trabalho desenVolvido
pela CPI ao longo dos anos.
Cumpre finalmente destacar que o Substitutivo de au~
to ria do Senador Gabriel Hermes (CME) não prevê o envio à Procuradoria Gei'al da República, para os devidos
fins legais, nem ..dos acordos societários que tenham po_r
objetivo asSegurar privilégios técnico:;, adininístrativos,
econômicos, financeiros ou de qualquer outra espécie ao
sócio estrangeim" (art. 29, item 111, letra a, da Emenda
n9 l) nem tampouco ..dos elementos comprobatórios das
péssimas condições médico-sanitárias existentes no canteiro de obras de Angra I bem como-da prática de atas de
violência" além "dos _dados necessâiios para a determinação da_ culpa pelo atraso do funcionamento da usina
de Angra I" (art. 29, item IV, da_Emenda n9 1).
Sugere o ilustre parlamentar paraense sejam as medidas substituídas pelo seguinte:

"Art. 39 Atendidas as inféliiiüiÇões solicit:idas ao
Tribunal de Contas da União e à Procuradoria GeÍ'al da República, a Mesa do Senado FederalaS enviará à Comissão de Constituição e Justiçã, na forma do artigo 177 do Regimento Interno, para se
pronunCiar quanto àS evc!ntüais responsabilidã.des a
serem apuradas, e à Comissão de Minas e Energia
quanto ao mérito dãs respOstas dadas."
Ora, a CP I já apurou à sociedade o que lhe _foi possível
verificar quanto às -reSPonSabilídades. A individualização da culpa deve agora ser objeto de inquéritõ policial efou administrativo e pOSterior proc6dimento judicial. Para tando é competente o Chefe do Ministério
Público Federal que deverá ordenar o necessá.rio.aos órgãos competentes.
Trilhar nesta matéria os caminhos preconizados pelo
supra referido art. 39 (da Emenda n~' 2 da CME) seria, no
mínimO~ incongruente._ Primeiro porque os indícios existentes e apurados são arnplamente suficientes à determinação da culpa. Segundo porque não caberia ao Poder
Legislativo opinar sobre as iniciativas e médidas adotadas pelo Procurador-Geral.
EMENDA No I
(de Plenário)
PRS no 127 (82
..Art. 29 A Mesa do Senado_ Federal, tendo em
vista as conclusões, recomendações e o que demais
consta Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Resolução n9 69, de 1980~ tO_:
marã as providênciaS- cabíveis e notadamente:
L- Solicítarã ao- Poder Executivo que proceda,
no prazo de 120 (cCnto_-e vinte) dias, a uma reavali~
zação global do programa nuclear, especifiCamente
no tocante aos aspectos científico, econômico e técnico; remetendo os estudos e conclusões a esta casa."
[ f - Instará o Poder Executivo a encetar negociaçõeS com as autoridades competentes da República Federal da Alemanha tendo em vista a ~ene-
gociação dos termos do conjunto de atas e contratos
que consubstanciam a cooperaçã no campo nuclear
entre os dois países de sorte a:
a) limitar em duas o número de usinas a serem
adquiridas- Angra II e Angra III.
b) inserir o priilCípio= da obrigatoriedade de concorrência para a aquisição de equipamentos e ser~
viços;
c) eliminar todas as disposições que tenham por
objetiVo assegurar -a predõminãrícia dos s6cios alemães em organismos societários;
d) assegurar paridade de tratamento entre os sócios- qUando forem necessários aumentos de capital
societãrio;

e) responsabilizar de forma efetiva os titulares da
tecnologia transferida no caso de falha, ineficiência
ou ausência de economicidade _do .sistema bem
como no de faJta de cumprimento das obrigações
contratuais·
f) permitir às autoridades brasileiras amplo !lcesso-~ã todas as informações julgadas necessárias para
o regular desenvolvimento da cooperaçãO;
g) preservar, de um modo geral_, um just9 equilfbrio entre direitos e: obrigações das partes;
Relatório conclusivo sobre as rt~gociações será
enviado à Casa no prazo mãximo de 120 (cento e
vinte) dias.
_
_
III- Enviará à Procuradoria Ge:r_a' da República cópia de todos os atas e contratos que estabeIeçam vfnculosjurídicos para a administração direta
ou indiretã a fim de que seja _apreciada a respectiva
legali:dade, com eventual adoção de medidas cabíveis, em espe_cial as seguintes:
a) acordos societários que tenham por objetivo
assegurar privilegias tecnicos, administrativos, económicos, financeiros ou de qualquer outra espécie
ao sócio estrangefro;
b) contrato firmado entre FURNAS - Centrais
Eiétricas S/A e a Westinghouse Eletric Corporation
associada à Westinghouse Sistemas Elêtricos de Engenharia Ltda., e a EBE - Empresa Brasileira
Ltda., bem como os respectivos aditivos, para fornecimento de equipamentos e serviços eletromecânicos referentes à usina de Angra I;
c) contrato firmado entre FURNAS - Centrais
Elétricas S/A e a Construtora Norberto Odebrecht
SJA para execução das obras civis de Angra I, II e
III·
.
'd) contrato que permitiu a intervenção da Lagos
Engenharia Sf A no gerenciamento do projeto de
Angra I.
I V - Remeterá à Procuradoria Geral da República para responsabilizar quem de direito·:
a) os elementos comprobatórios "das péssimas
condições médico-sanitárias" existentes no canteiro
de obras de Angra I bem como da prática de ••atos
de violência";

b) dados necessários para a determinação da culpa pelo atraso do funcionamento da usina de Angra
!" .

EMENDA No 2 - CME
(Substitutivo)
PRS n' 127/82
"Art. 29 A Mesa do Senado Federal, tendo em vista a execução do disposto no artigo anterior, tomal-á as
providêflcíliS- necessárias ao ateD.dirriento ou encaminhamento das Conclusões e Recomendações constantes do
mesmo Relatório, àléill de:
I-_: Sem prejuízo da Recomendação n9 26 do Relatório
da CPl, e na forma do artigo 239 do RegJmento Interno,
solicitar ao Poder Executivo que proceda uma reavaliação
global do Programa Nuclear, remetendo os estudos e
conclusões a esta Casa."

II- Através da Presidência da República, enviar à
Procuradoria Geral cópia de todos os atas e _contratos
que estabeleçam vínculos jurídicos para a administração
direta o_u indireta a fim de que seja apreciada a respectiva
legalidade, com eventual adoção de medidas cabíveis, em
especial quando ao seguinte:
a) contrato firmado entre FURNAS- Centrais Elêtricas SJA e a Westinghouse Electric CofpofatiOn associada à Westifighouse Sistema Elétrico Ltda., e à EBEEmpresa Brasileira de Engenharia Ltda., bem como os
respectivos aditivos, para fornecimento de equipamentos
e serviços eletrOmecânicos referentes à Usina de Anp;ra I;
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b) contrato firmado entre FURNAS- Centrai; Elétricas e a Construtora Norberto Odebrecht S/A para
execução de obras _civis de Angra I, II e III;
c) contrato que permitiu a intervenção da Logos EngenhariaS/A no gerenciamento do projeto de Angra I.
A-rt. 3~.. Atendidas as informações solicitadas ao
Tribunal de Contas da União e à Procuradoria Geral da
República, a Mesa do Senado Federal as enviará à Comissão de Constítuição e Justiça, na forma do artigo 177
do Regimento Interno, para se pronunciar quanto às
eventuais. reSPO:nSibÜidades a serem apura-das, e à Comissão de Minas e Energia quanto ao mérito das respostas dadas_.
Art 4~' Esta ResoluÇão entra em vigor na data de
sua publicação.

Estabeleço essa comparação entre a minha emenda e a
emenda substitutiva para provar que, no substancial,
nós, realmente, não fomos atendidos.
E mais ainda, Sr. Presidente, porque não sei se terei
outra oportunidade de encaminhar este assunto, a não
ser que não tenhamos número hoje, quero cha!Jlar a
atenção para alguns aspectos definidos no relatório_ do
Senador Milton Cabral, particularmente quando S. Ex•
fala das concorrências.
Seria interessante que o relator dessa comissão verificasse como se procedeu em relação à concorrência de
Angra III. Aqui vale a pena recordar aos Srs. Senadores
que, durante os debates da Comissão Parlamentar de Inquérito, por incrível que pareça, sem que estivesse de(mido o local de Angra III, o Governo brasileiro já havia entregue- essa obra à firrna Odebrecht, mais tarde alterada
e, realmente, o Governo brasileiro coloc_ou em concorrência Anirª tU, mas hâ irregularidades que deveriam
ser examinadas pelo ielator dessa comissão.
Sr. Presidente, vejo que o meu tempo se esgota.
Se tiver --oportunidade de encaminhar ainda amanhã,
tratarei de um aspecto importantíssimo, fundamental
não observado entretando, no relatório do Senador Milton Cabral, o lixo atõmico. Queremos saber onde o_ Brasil vai colocar esse lixo, se já está ou não determinada a
suã localização. (Muito bem!)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO NA SESSÃO DE 9-4-84, E QUE
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR.ITAMAJ!. FRANCO (PMDB- MG. Pronuncia o seguinte dicurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
. Antes de analisar a entrevista do Sr. Ministro da Agricultura, meu objetivo nesta tarde. gostaria de aduzir alguns comen-tários sobre os últimos números do INPC.
O INPC a-plicado em dezembro de 1983, em termos
anuais, foi de 173,5% para todo o País. Em igual período, comparado com 11 localiddes: Belo Horizonte, Belém, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Porto
Alegre, Recife, Rio, Salvador, São Paulo, onde são calculados os índices de preço ao- consunlidor, o índice nacional foi inferior a iodos eles.
Em Belo Horizonte, por exemplo, Capital do nosso
Estado, o INPC alcançou 196,9% durante 1983. AplicandQ o lndice Nacional de Preços ao Consumidor, integral
a um salário reajustado em dezembro desse ano, na Ca;.
pita! do Estado de Minas Gerais, a perda real chegou,
Srs. Senadores, a 20%, o que, evidentemente, pode explicar alguns movimentos que se processam hoje, não só no
meu Estado, mas em outros Estados da Federação.
Verifiquemos o retrato da crise que daqui a pouco vamos analisar, comentando,a fala do Ministro da Agricul_tur_a, muito importante por sinal. Tomemos, por eXemplo, a cidade de Contagem, uma cidade importantíssima,
na grande Belo Horizonte, hoje com cerca de 650 mil habitantes e que tem, aproximadamente, 71 mil desempregados, Situação terrívei, Sr. Presidente. A Prefeitura, que
distribuía 12 mil sopasjdía; passa agora a ter que distri-
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buir- o que nós- queremOs demonstrar é exatamente o
empobrecimento da população, no caso a população míneira - a Prefeitura passa distribuir cerca de 30 ffiil sopasfdia. Diz o prefeito que, de 100 pessoas que a recebem, 86 vão a procura não só de emprego, mas de comida. Oito, indústrias de porte médio estão fechando suas
portus na cidade de Contagem.

leite. Este é o problema socia1 mais grave que se
ap-resenta no suprimento da população brasileira."
E continua o Sr. Ministro; .. Acho que, se nós tivéssemos condições de aumentar o abastecimento de
leite, estaríamos prestando um serviço à rigidez física da nossa geração".

E este retrato do Brasil, do Brasil que passa fome face
à escassez de alimentos, me leva a analisar, 8.írida que ligeiramente, a entr~vista de S. Ex' o,-%_,_MinJSfro da Agricultura.
O Ministro da Agricultura nega supersafras e defende
incentivos à produção de alimentos. E é importante que
se fuja momentaneamente do debate instituclo_n_al, para
abordarmos o problema dos alimentos, particularmente
dos alimentos básicos da população brasileira.
Diz, então o·Mii1sitr-õ:-----

Hoje, Sr, Presidente, segundo dados do próprio Governo, nós teríamos uma população estimada em cerca
de 85 milhões de brasileiros subnutridos, neste País, que
pretende ser, ao iniciar o terceiro milênio que se aproxima, ã grande nação não poderâ descuidar no domínio,
não apenas do problema energético, mas também, do
problema de alimentos. E se a população brasileira continuar Como estâ hoje, não apenas com relação à população nordestina, mas também quanto à própria população_ do _Estadg de Minas Gerais, subnutrida, esta
Nação não será grande; terã que ser uma nação democrática, e um a nação democrâtica exige que seus filhos
sejam, realmente, amparados pelo Governo, particularmente, com relação aos alimentos básicos imprescindíveis à sobrevivência de qualquer cidadãO.
E pergunta o repórter:

"Os produtos de_consumo popular têm diminuído per caplta, embora tenha se mantido uma produção mais ou menos paralela em números com
pouco acréscimo, com o crescimento da população.
É evidente, hoje, que nos últimos 10 anos o percentual comido por cada brasileiro diminuiu, em g-rãos,
princípalmente. Houve uma relativa contribuição
de hortigranjt!íros que têm aurõeri:tado, mas não temos como medir. Mas nós temos nos grãos a base
de nossa alimentaÇão ãté- por costume e hãbito do
povo. O brasileiro comia íeijã.o todos os dias, e hoje
são raros os que comem ft!_ijão em_ -alguns dias."
Não é um Senador da OpOSição quem está usando esta
frase, é o próprio Ministro da Agricultura quem diz, e
vale a pena repetir:
.. 0 brasileiro comia feijão todos os dias, e hoje
são raros os que comem feijão em alguns dias".
E continua:
.. 0 caso do arroz, também é igual, O Caso da
mandioca é mais sério ainda, porque, com a seca do
Nordeste, onde .se vai fazer a grande parte âa produção de mandioca, o percentual caiu sensivelmente. E a farinha de mandioca atingiu pi"eÇOS que são o
dobro dQ preço da farinha de trigo, nos últimos
tempos."
Então, mais uma justificatiVa para se dizer Que
hoje, no País, tem que se plantar mais alimentos populares.
Nós estamos de !is;:ó_!:d.9, mais alimentos populares•. "imediatamente, a qualquer custo".
A entrevista é longa, Sr. Presidente, por isso estou destacando alguns aspectos. S. Ex.• fala do leite: e sQbre o
leite acabo de apresentar ao Senado da RepúbHca um
projeto, não permitindo a cobrança do Imposto de Circulação de Mercado_ria, o ICM- e terei a oportunidade, no decorrer desta semana, de mostrar a importânCia desse projeto de alto alcance social ~pois ~ absurdo que,
num País como o nosso, se possa cobrar o Imposto de
Circulaçãp de M_ercadoria do leite, E o que diz ainda o
Ministro da Agricultura, não o representante de Minas
Gerais:
.. E também o leite estã des~parecendo da mesa, porque hoje o boi jâ fcii há muito tempo." ~ verdade, dou
exemplo do meu Estado: o consumo de leite no meu_Estado caiu em .cerca de 1/3, faCe à cobrança do não só
ICM, mas do preço que é alto ao consumidor e que, no
momento, também não favoreCe aõ pi'ódutor."É evidente que hã uma crise no Brasil, sobre o
leite, O consumidor tem uma renda baixa e o produ- tor não pode vender o leite abaixo do custo, o que
tem resultado tamb~m numa deficiência de oferta de

"Ministro, num quadro desse, não seria o caso de
Se tentar incentivar o-consumo de soja, fazendo-se e
Oferecendo-se leite sem o ..."
Aqui temos uma frase difícil de entender o que_ quis dizer o repórter.
E vem dizendo:
"Mas ê que o custo do leite no Brasil é mais alto,
e a venda do leite, que não pode ter aumentado o
preço, porque o consumidor não suporta, estâ caindo."
Já o disse em relação ao Estado de Minas Gerais.
-_":'Se o __ consumidor suportasse, pagasse a forragem de soJ'a que nós vendemos para o produtor europeu, que, está abarrotado de (eite, aqui não tinha
crise. Portanto, a criação de gado, também ~onfina
do no Brasil, é escassa, porque a criação-i campo
aberto é mais barata."
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que não vai haver recursos suficientes. Isso é muito gra·
ve, porque todos sabem que a agricultura brasileira se
descapitali~ou profundamente nos últimos anos, quase
todos os agricultores estão inadimplentes. Como se pode
plantar com as condições absurdas do crédito agrícola,
completamente impossível? A pessoa compra um tratar
hoje, um ano depOis, deve o dobro! Quer dizer, é impOssível. Em nenhum país do mundo existem condições
tão draconiãnas,-insuportãveis, do crédito agrtco(a. Mas,
mesmo assim, não haverã crédito agrícola suficiente. Veja, então, V. Ex~ as perspectivas sombrias que nos restam
daqui pai-a a frerite.
O SR. ITAMAR FRANCO- AssiSte intiirã. razã9 V.
Ex', Senador Mauro Borges, são perspectivas~sombrias,
tão sérias, que Volto sempre a frisar: não é a fala do Senador da Op_osição, ê o pr6Prio Ministro da Agricultura
que- chama a atenção. Mas; o que é importante ãssinalar
é que S. Ex• é o Ministro da Agricultura, e não é possível
que, com es_se pensamento, não possa alterar a política
que aí está. V. Ex• lembra bem as exportações de alimentoS~ íi'Jdusive_ de alimentos básicos, que o País está fazendo. Em se_gui~a. Senador Mauro Borges, o que vai acontecer'?"O Brasil vai importar feijão para suprir o mercado
interno, cuja produção é mais uma vez insuficiente.
Retiramos aqui o seguinte:

"Na Região Centro-Sul houve uma redução de
l5% em relação ao ano anterior, quando a safra
também não foi satisfatóiia."
"Observemos o caso do arroz, que ê igualmente
grave. Desde 1974, o Estado de São Paulo, no caso,
vem apresentando uma taxa de_ decréscimo na produção da ordem de 13% ao ano. O abastecimento
em !984 estâ praticamente garantido, mas graças a
excedentes das safras de outros estadgs."
É esta a agricultura brasileira, particularmente no caso
de alimentos básicos da população.
O Sr. Jutaby Magalhães- V. Ex• permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr Jutaby Magalhães- Senador Itamar Francp, o
Ministro Nestor Jost tem chamado atenção pelas declarações que tem feito e, pessoalmente, só posso aplaudi-lo
pela franqueza que vem utilizando com as suas conversas
com a imprensa. Veja V._ Ex• que eu próptio fui desmentido pela primeira declaração dele, porque tive a oportunidade de aqui fazer pronunciamentóS, elogiando a ação
CrS 3.000,00.
do Ministério da Agricultura que vinha batendo recor--desde
produção na base de 52, 53, 54 milhões de tonelaO Sr. Mauro Borges- Permite V. Ex~ um aparte?
das. Quando o Ministro Nestor Jost assumiu co M_inístério, S. Ex~ declarou que o Brasil nunca tinhà atingido
O SR. ITAMAR FRANCO - Com muito prazer,
50 milhões de toneladas de produção. Francamente, esnobre Senador.
tranhei a-declaração do Ministro ejã estou até com um
O Sr. Mauro Borges- Não sei se seiâ o:Pó-rttino o
proriunciamento para amanhã, ou depois, já sob outro
meu aparte antes que V. Ex• conclua o disCurso. Mas, me
aspecto, que é o problema de ver o mal da nossa estatístipermito dar uma pequena contribuição ao assunto releca brasileira, pois ficamos muito na base do "chutômevante que V. Ex.• trata, neste momento, referindo~me às
tro" e. não na realidade com os percentuais. Para nós é
declarações do Ministro da AgricUltura, Sr. Nestor Jost.
muito fãcil dizer que uma produção aumentou de.SO% a
Disse S. Ex• que só ficariã no Ministério se tivesse os re-60% e, numa base de euforia, passamos logo para 80%
Cüi'sõS e-os· meiós para aumentar em, pelo menos, 10% -a
em 90% de aumento sem nenhum dado concreto. Mas, o
área plantada no País. E corretamente diz S. Ex' sobreMinistro Nestor Jost também tem feito outras declatudo nos setores de alimentos bãsicos do povo; digo
rações. Há uns três ou quatro dias atrás fiquei estarreci~
numa agricultura de exportação, comO seria o caso da
do ao ouvir no Jornall"facional da TV Globo, por volt::!.
soja. Mas o que se viU, na última reuniãO. do Conselho
das 24 horas, na sua última notícia, que o Ministro da
Monetário Nacional, é quejã foi retirado o forne"cimen-:.
AgriCultu-ra fOi reclamar a respeito do problema da irrito à agricultura, por medidas de contenção da inflação e
gação que saia do seu Ministério. S. Ex' pensava que a
de proteçào aos pequenos bancos, cerca de mais de um
irrigação fosse do Ministério da Agricultura, mas viu
trilhão de cruzeiros. Porque agora se Taze-m 3.5 c_olheitas,
que um decreiõ tinha sido assinado retirando os poderes
mas logo depois se começa o plantio, o trabalho da terra,
do Ministério da Agricultura. Foi, então, reclamar com
o preparo do solo, para a próx-ima Safra-. Ejã verificamos
o seu colega_ d~ Ministério do Interior e qual não foi a
É verdade, que o Brasil tem feito um esforço na exportação inclusive de alimentos, em detrimento do mercado
interno. Prosseguiremos para demonstrar que o feijão, o
arroz, produtos bãsicos da população brasileira, estão
escasseando.
Hoje por _exemplo, o preço do quilo do café passa para

Abril de 1984

surpresa quando a televisão informou como declaração
do Sr. Minístro Nestor Jost, que não foi desmentida, de
que o Ministro do lnterior havia declarado a S. Ex• que
tinha assinado o decreto sem saber o que tinha assinado.
Fiquei, também; estarreCido. Veja V, Ex.' que nós chegamos e, ao mesmo tempo, vimos uma pesquisa do
GALLUP, dizendo qu-e os políticos têm um fato r negativo, 6_0% quanto a sua crl!âibifidade junto à sociedade
brasileira. t outro dado iambém estarrecedor: Por que
isso? Porque, muítas vezes-;-fiCitmoS escondendo a realidade, muitas vezes utilizamOs as palavras para esconder
os nossos pensamentos. Esse- é- um dos males._ Quando
vemos o Ministro Nestor Jost ôeclarand6- vúdades como
nesta entrevista que V, Ex~ lê, não é o Senador da Oposição que fala, é o Ministro. Mas o Ministro terri obrigação de falar a verdade. O Ministro S.ó pOde tú Cfedibilidade, só pode pedir recursos, inclusive- para fazer- Uma
administração, em favor da população, se disSer OS dados exatos. O que adianta Sr. Ex• com euforia e dizer que
a produção está batendo recordes e o povo está ma( alimentado? Então, há que se buscar recursos para dar alimento ao povo brasileiro: e para isso necessitamos de dados concretas, dizendo: estamos precisando por isso, as
razões são essas e aquelas. E quais são os métodos, os
meios que temos para conseguir acabar com isso! Utilizando tais, e tais recursos -para fazermos isso e aquilo.
Deve-se falar a verdade_acima de tudo, Esse é o aparte
que queria dar. Gostaria que todos os nossos assuntos
. fossem tratados dentro da verdade.
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Mas o fato, nobre Senador Jutuhy Magalhães é que
precisamos alterar essa ordem que aí está. Daqui ã pouco irei fazer uma indagação ao Senador José Uns, que
responde pela Liderança do Governo. Vou até guardar
essa indagação; face ao aparte que daqui a pouco terei o
prazer de ouvir.
_A ve_rdªde é,_que o nobre Senador Jutahy _Magalhães,
tenho dito que o Go'verno esgotou os seus talentos, está
perdido. O Governo gira em círculo ejã não tem mais talentos_ para substituí-los. Isso que o Ministro fala, hoje, a
respeito da população carente, pelo menos o meu Estado
tem sentido bem de perto. O _empobrecimento e a subnutrição da população carente não fazem pa:rfe"apemis dos
nordestinos, Já alcançam o meu Estado e acredito_que os
demais Estados brasileiros.

O Sr. João-Lobo- Perrriite-me V. ·E"'' um apa_rte?
O SR. ITAMAR FRANCO- Ouço, com muito prazer, o nobre Senador.

O Sr. João Lobo - Nobre Senador Itamar Franco,
quero aparteá-lo, enfatizando OpOnto abordado pelo Senador Jutahy Magalhães. S. Ex~ tocou num ponto ne~
vrálgico da estrutura da tecnologia instalada neste País.
t que se a coisa vai sempre no rumo do "chutómetro"
mesmo. Não há dados estatísticos precisos, e aqueles que
nos são dados não merecem confiabilidade alguma e há
quase que um estilo. É uma técnica. Quando queremos
citar um dado ou embaraçar alguém basta citar um núO SR. ITAMAR FRANCO~ Senador lutany Magamero qualquer de sua cabeça, por exemplo: isso só é
lhães, primeiramente, não estou contra que o Ministro
31;13%. Este ilúmero 13 não tem ·nenhum sentidÓ, mais
fale a verdade. Mas veja V, Ex~ .• que até há pouco temenfatiza a precisão matemática da coisa. Isso tudo é
po, cantado por todo Brasil, tlnhamos uma supersafra,
..chutômetro". Não há nada preciso. Mesmo na determieis que de repente entra um outro ministro e- diz que não
n_~ç~o d_o percentual da _i_nflação, uma_ hora o jornal diz
temos uma supersafra. O que é preciso, nobre Senador
IÕ%, outro diz, não, 9,85% ou 10,8%, ou talvez se espreJutahy Magalhães, é seriedade por parte do Governo,
mer dá menos, vai dar em torno de 11%. Quer dizer, a inpois fala-se em supersafra, mas falta arroz, feijão às poflação não tem um percentual precíso. Um percentual de
pulações maís carentes-. Então, o GOver-no, reahnente,
inflação pode ser manobrado e jogado para cima e para
está mistificando, en"gíinando. 1:. esse o ministro que fala
baixo, ao bel-prazer dos interesses de quem quer que seM
a verdade ou é aquele que estava com os fatos? Quando
ja. Mas, volta ao assunto, ao leito normal do discur'So de
chamo a atenção "Não é o Senador da Oposição" é exa~
V. Ex• Há realmente um grande empobrecimento neste
tamente porque, ao longo desses anos, temos analisado
País. Queria apenas oferecer- dados ao- discurso de V.
esses aspectos, mostrando o empobrecimento da popll~
Ex~. o da diminuição do consumo de arroz, de milho, de
lação brasileira. Fiz qtiêstàO ae-Triíd"a-r ininha fala, hoje,
feijão, não só por parte do Soúido e Já repisado Nórdeste
mostrando que uma cidade importantíssima, Contagem,
mas, também, por parte da terra de V. Ex•, que é uma
com mais de 650- mil habitantes, tem hoje 71 mil desem-teZ. r a ríca. A térra do leite já está bebendo mimos· leite.
pregados, e a prefeitura é qUe tem que-assisti-los. E é por
Queria
dar outro dado a V. Ex• a Caixa EconómiCa Fe..
isso. que pretendemos a mod"ificação da ordem política, dera!, no mês de março, teve saldo da poupança negatieconómica e social do País.
va, 40 bilhões de cruzeiros. Isso tem um signifiCadO.
Quando a poupanqa é fonte de"renda suprema deste_ ~aís,
Então, V. Ex• diz o segUinfe: tii'i~se Oíiiígação do Mide repente eSsa_ pOupança deixou de crescer e ficoU negaM
nistério da Agricultura e p~ssa para o _f':1inistério do Intetiva. E'sse dado significa, traduzindo esses números,
rior ...
nobre Senador Itamar Franco, que a população está retirando a sua poupança, está comendo a sua poupança, esO Sr. José Lins- Permite-me V. Ex• um aparte!
tá ficando mais pobre, porque não dá para viver sem
--·-apelar para aqui_lo que já havia Sido amealhado. Então,
O SR. ITAMAR FRANCO ......, Só um Íninuto, Senaisso é uma prova, ao meu ver, irrefutável do empobrecidor José Lins.; ouvirei o Senador João Lobo e em seguida
mento generalizado da população brasileira.
V. Ex•
Repito, tira-se a irrigação da esfera da Miriistêrio da
O SR. ITAMAR FRANCO - Veja, nobre Senador
Agricultura e passa para o Ministério dó Interior, -para
João Lobq, o Senad~r Ju~ahy Maga!hães lembrou a pesirrigar õ quê!
- quísa que se fez em relação a nós; PoHticos. Sinceramente, não estranhei o resultado. Sou um homem que tenho
O Sr. José Fragelll - Para irrigar a candidatura do
dú_vídas quanto à pesquisa. Não conhecendo o universo,
Ministro do lnterior.
tenho sempre as minhas desconfianças. Mas é claro,
O SR. ITAMAR FRANCO -O Senador José Franobre Senador João Lobo. Qual é a ação que pode ter ogelli diz que possivelmente para irrigar a candidatura do
Poder Legislativo para alterar os rumos do Governo! O
MiniStro do Interior. NãO quero chegar a tanto, se é este
Governo, como disse o nobre Senador Jutahy Magao pensamento do nobre SenadOf José Fragelli. Acredito
lhães.,. apresenta o set,t "chutómetro." Só não hã "chutôaté que o Senador José Frag.elli não queir3ter se expresmetro"- V, Ex~ há de concordar comigo --no emsado assim o seu pensamento ou então foi"urilã-má interM
pobrecimento e na miséria do povO; r1e5se Caso, o ''chupretação do orador. V. Ex• me desculpe,
tómetro" não existe.
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Na verdade, precisamos corrigir rumos. Como corrigilos sem qualquer radicalismo, Srs. Senadores? Temos
que buscar um novo norte! E como buscãKio neste País?
Alterando a ordem econõmíca, política e social do País.
Mas, como alterar essa ordem? Através das eleições.
Não quero embasar o meu pronunciamento no
problema das eleições diretas, mas a verdade é que esse
liame entre as eleições diretas e o Presidente da República é que pode, nêste momento, alterar o quadro no Brasil. Reafirmo o que disse- talvez o nobre Senador Jutahy Magalhães discorde - nenhum dos quatro presidenciáveis irá rOJ!iper essa estru!ura de pod_er, porque todos eleS, Ciuer gostemos ou não, têm seus vasos comunicantes, as suas _fontes de poder no regime que aí está, e
..que queremos alterar pacificamente e ordeiramente.
Temos que buscar novos rumos. O que não é possível
é assistirmos e}(atamente a isso: falta alimento básíco a
população brasileira.
Antes de dar prosseguimento a esse aspecto, nobre Senador José Uns, é com prazer que passo a palavra a V.
Ex•
O Sr.JoséLins- Saiba V. Ex• que é sempre um prazer dialogar com um Parlamentar inteligente, como é o
caso de V. Ex•
O SR. ITAMAR FRANCO- A recíproca é verdadeira, Ex•

O Sr. José Lins - Mas eu me preocupo, também,
muito, nobre Seandor Itamar Franco, com essa questão
da agricultura brasileira. No meu entender, a agricultura
vem crescendo. Os índices de crescimento da agropecuáriã, apesar de todas as dificuldades, têm sido positivos, e atê um pouco seperiores ao crescimento da popuK
lação. Em questão de grãos alimentícios tem havido um
problema de substituição, até na direção das exportações. Nós não-comemos, não nos alimentamos de soja,
O-jornal inclusive; hoje, traz a notícia de que a população brasileira estava, em função da crise, tendente a
absorver, a utilizar, na sua alimentação, já de início, uma
quantidade crescente de soja. Isso é bom,_ porque a soja é
um dos alimentos mais buscado no mundo todo e V. Ex•
sabe que o mercado de soja, hoje, é internacional, de
uma dimensão ixtmordinária. Mas eu, às vezes, me pergunto se a política do Governo que, aparentemente,
quis, dUrante muito tempo, privíligiar -a agricultura não
foi, de certo modo, prejudicial a esse própriO setor.
Refiro-me, por exemplo, à questão do subsídios. O Governo usou largamente de crédito subsidiado. Dizem- e
aqui não convém também fazer acusações graciosasqiie, enlSunção das Condições do mercado e da especulação, muito desse crédito não era aplicada na agricultura. V. Ex• soube, certamente, acompanhou alguns casos
ccinCretcis de desvios das aplicações desses_ créditos. Por
outro lado, o próprio sistema utilizado, quando se tende
a utilizar uma linha de crédito mais favorecida, normal~
mente, a tendência dos bancos é reprimir crédito nessa
área. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o GoK
verno imPôs aos bancos privados a obrigação de também cooperar como setor agrícola. 1:. verdade que, logo
em seguida, o Governo impôs uma obrigação de apliM
cação de determinado limite, mas nunca se sabe o quanto esses bancos cobravam por fora, ou que saldo médio
exigiam para pcrmiinéncia nos seus caixas, etc., de modo
que há aí um probtema e eu, talvez, já hoje preferisse que
o Governo desse crédito com mais segurança e com iJ!ais
liberalidade, Uinda- que fosse a um custo maior e que o
subsídio à agricultura que, para mim, é essencial fosse
dado ou ao consumidor ou então, de um modo indireto,
através da pesquisa da teCnologia. Em suma, da assistência técnica e de outros meios, como se faz em muitos países. Quer dizer que este é um debate que, se conduzido
como V. Ex• diz, coin isenção de ânimo, poderia nos ajudar muito. Agora, há uma quastào que queria ventilar
com V. Ex', que é a do prórpio desenvolvimento. Não
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sei, nobre Senador Itamar Franco, se esse avanço para o
Centro-Oeste não foí bastante positivo. Hoje, a Bahiajá
está produzill.do, talvez 2 milhões de sacas de_ soja e o
Cento-Oeste também. liá~distorção, talvez, quanto à
qualificação da produção. Talvez estejamos muito preo~
cupados com o problema da exportação. Não concordo,
apenas, com V. Ex• quando conclui que a eleição direta
seria um remédio para isso. Acho que só remotamente
esta questão estaria -relacionada, pelo menos a curto pra~

zo. Mas dou os parabéns a V. Ex• pela saliência Que estâ
dando a esta questão da agricultura e termino informan~
do a V. Ex' que pelo Decreto-Lei nl' 200, i:drrigaçãO,- a
localização de populações em· áreas irrigadas, a coloni~
zação, toda ela é matéria Pertinente aO Minstérici- do ln~
tericir. Ultimãiriente,- apareceram dois programas no
Minstério da AgricultUra, Qúe ·rorilm o PROFIR -e- o
PROVÁRZEA e feitos, naturalmente, em entendimento
entre os dois Ministérios. Acho muito -iiripOrtante que o
Governo defina com quem deve ficar o programa: da: irri~
gação, porque não é possível que haja duas orientações
difere-itte"S,-Se tíVer que ficar Com o Ministério da Agri~
cultura, muito bem. Mas, hoje, nos termos do Decreto~_
Lei 200 que inclusive deu as atribuições a todos os Minis~
térios, este programa é realmente do Ministério dO Inte~
rior, de modo que parece que o Governo a-nda certo em
fixar uma posição- mas, também, naturalmente cobrar
responsabilidade.

b SR. ITAMA~ FRANCO ...... Senador José Lins, va,
mos iniciar resporidend_o ao ilustre representante do Cea,
rá pelo fim. estranho também - agora é a minha vez
de estranhar, nobre S.enador Jutahy Magalhães- que o
Governo só agora, descubra que o Decreto~Iei n'? 200 é
que deveria entregar a responsabilidade ao Ministério do
Interior. Sinceramen(e, eu não quero entrar na questão,
se cabe ao Ministério da Agricultura, ou ao Ministério
do Interior. Se foi entregue ao Ministério do Interior, segundo alguns ...

preendeu. E, V. Ex•, agora, argumenta que o Decreto~lei
n9 200 ...

O Sr. José Lins- Eu acho que a questão de definição
de responsabilidade é sumamente importante, mesmo
para que o Governo possa cobrar.
O Sr. Jutahy Magalhães- .t'.Iógico que é importante.
O Sr. José Lins - E apenas citei a V. Ex' que o
Decreto-lei n<;> 200, que é o que dá as atribuições aos Ministérios, é claro quanto a isso. -'--O SR. ITAMAR FRANCO- O que é impressionante, Senador José Lins, é que, de repente, mais umã vez de
i"epehte-:.:O Sr. José Lins- Não mais que de _repente, como dis~
se o poeta.
O SR. ITAMA~ FRANCO - Como disse o poeta.
Pena que alguns Ministérios não sejain gove"rriados pelos
poetas, Senador José Lins. Quem dera! Mas a verdade é
que o Decreto~ lei n9 200_é que- é descoberto e se encami~
nha para o Ministério do Interior. Não querO discutir is~
so, o que quero mostrar ê como anda o. Governo: o Go~
verno anda nas nuvens, perdido.
O Sr. José Lins- Agora veja V. Ex', os políticos, que
estão 60 graus negativos, como estariam eles, se ó Gover~
no está com 39 gr·aus? Isso é que me preocupa, inclusive
p9r nós, n-obre Senador,

e

O Sr. José Lins- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não.

O Sr. José Lins - Eu acho isso muito importante,
nobre Senador, uma ãrea tão importa-nte como-·a: ffii~
gação deve ter a sua responsabilidade.
O SR. ITAMA~ FRANCO - Importante ê, mas o
que ê esquisito, nem vamos chamar de estranho, nobre
Senador, vamos chamar de esquisito ...
O Sr. Jut~hy Magalhães- O problema é ministério,
não é ministro.
O SR. ITAMAR FRANCO-~ que só agora, Sena~

dor José Lins, ...
O Sr. José Lins- V. Ex• comete uma irijustlça-; porw
que o Programa de Irrigação Brasileiro é da alçada do
Ministério- do Interior.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não sou eu quem estã
cometendo injustiça, aliás a lembrança nem partiu de
mim ...

O Sr. José Lins- Não. V. Ex• estã dizendo que sõ
agora ...
O SR. IT AMA~ FRANCO - Só agora, porque atêhá poucos dias, o Ministro da Agricultura, salvo engano, ...
O Si'. José Lins- Agora eu é que quero um esclarecimento ...
O SR. ITAMAR FRANCO ---.~. di~e qUe foi sur~
preendido quando retiraram do seu Ministério as verbas
destinadas à irrigação. :E- claro que o Ministro se sur-

O SR. ITAMAR FRANCO - Exatamente, Senador
José Uns. O qrie eu lamento - e não pude estender o
meu aparte, hoje, ao Líder do PMDB- quem dera, Se~
nadar José Lins, quem dera fosse possível, realmente,
que a televisão- brasileira Pudesse rriOStrar o COngresso
Nacional no seu dia~a~dia! Era muito importante. Importante para aqueles que aqui trabalham, para aqueles
que ...
O Sr. José Lins- Garanto que o cartaz de V. Ex• subiria extraordinariamente.

O SR. ITAMAR, FRANCO - ...exercem a sua
função. E o povo, talvez, compreendesse melhor aqui a
nossa luta, a nossa fala, a nossa argumentação, porque
não vamos esperar que a Imprensa nacional, neste mo~
mento, preocupada com o problema, o que ê válido, das
eleições diretas, venha a se preocupar com o tema que estamo-s leVantando, neste momento, -da fome, do feijão e
do arroz. Ninguém vãi esperar que amanhã a Imprensa
brasileira vã dizer que os Senadores José Lins, Itamar
Fra"nco, Jutahy Magalhães, João Lobo, Hélio Gueiros,
Mauro Borges, Passos Pôrto, debateram aqui o proble-

ma da alimentação. NingUém vai esperar isso. Nós nem
esperamos isso e nem estamos nesta expectativa, 6 que
nós queremos mostrar é que realmente é- pi'tclso O Go~
verno mudar o seu rumo. E este Governo que aí está pre-cis:i atentar para esse aspecto. Esse aspecto· é de grande
seriedade, Senador José Lins, porque nós ·estamos empobiécendo a população brasileira.
O Sr. Passos Pôrto -

Permite V. Ex• um aparte?

- O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Passos Pôrto,
com prazer, o·uvirei V. Ex•
O Sr. Passos Pôrto- Senador Itamar Franco, eugos~
taria, inicialmente, de fazer uma retificação no aparte do
nobre Senador José Lins quanto à lei que gerou esta discussão entre as atribuições para se fazer irrigação, se o
Ministério da Agricultura ou o Ministério do
Interior, Não é o Decreto~Iei 200, é a Lei de Irrigação
que foi aprovada, há pouco tempo pelo Congresso. Na
sua regulamentação, estabeleceram~se ao Ministério do
Interior as atribuições de irrigação, visto que aCODE~
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VASF e o DNOCS, que são os órgãos que estão incumbidos de irrigação, são subordinados àquele Ministério.
O Que o Ministro Jost reclama é que, senâo_o Ministério
da Agricultura o Ministério que deve tratar de tecnologia de irrigação, ele só tenha, hoje, realmente esses dois
programas: o PROVÁRZEA e o PRO FIR que são s_obo
ponto de vista apenas de assistência tée:nica e não os de
equip-amentos, controle de equipamentos, que estão h_oje
su&Clrdinados ao Ministério do_ Interior, Mas deyo também declarar a V. _Ex.• que ambos os Ministérios estão estud-ando a foi-ma institucional de ver como se fará o programa de fomento à irrigação no Brasil, pela sua oportuniaade, pela sua necessidade de se criar um órgão, talvez,
su(:_lerministerial, que seja o coordenador de toda progra~
mação de irrigação no Brasil, não só no Nordeste, não só
nos programas específicos do DNOCS e da CODEVASF, mas também envolvendo o PROVÁRZEA, o
PRO FIR _e todos os programas que hã, de iniciativa· privada e iníciativa pública, destinados à expansão de irri~
gação no Brasil. Essa era a retificação que eu· g'ostaria de
fazer, para não parecer que está se fazendo referência ao
Decreto~ lei n" 200, que é um decreto~ lei 9e 20 anos atrãs.,
que regulamentou as atribuições de todos os ministérios.
Não é! Ê a Lei de Irrigação que (oí regulamentada recentemente.. Quãnto à escassez de alimentos no Brasil, nin~
guém nega que há escassez. Mas, se formos _fa~er uma
comparação do que era o Brasil agrícola com o Brasil industrial de hoje, haveremos de ver que até em agricultur'a
nós j)rogredírhoS e rriuito. As safras recentes têm sido safras expressivas. Sabe muito bem V. Ex' que o que tem
havido· aí é qualquer coisa na exportação dos produtos
armazenados, e que, na hora de necessidade no Bra.sil,
nós não temos porque estamos com problema de expor~
tação, do aumento de divisas, etc. Mas, o Brasil tem respondido muito bem aos programas agrícolas. Hã distorções, hã desvios, há, quem sabe, até necessidade de
modificar rumos, de incentivo, de fomento, de expansão,
há necessidade, talvez, de resolver o problema fundiãrio.
Tem razão o Ministro de que não há mais necessidades
de se fazer aqUela expansão da fronteira agrícola, como
pensava o Ministro da Agrícultura do Estado de V. Ex•
talvez que seja -o uso de boas tecnologias na terra já con~
quista:da, que se possa fazer uma maior expansão da
agricultura no Brasil. Mas, não é para se dizer que oBrasil não está preocupado com a sua expansão a8ricola e
com a sua produção. Ele está, e está muito bem. O
problema de Contagem, que é um município industrial
da Grande Belo Horizonte, ele se vincula à crise industrial brasileira. Não é a falta de alimentos; é a falta de
empregos nos grandes Centros urbanos. Contagem é uma
ãrea crítica do Estado de Minas Gerais, é uma área em
que a concentração urbana, fruto do processo de industrialização da Grande Belo Horizonte gerou esta crise.
Não é falta de alimento, mas falta de dinheiro para comprar alimentos. Essa é a minha opinião.
O SR. ITAMA~ FRANCO -Antes de ouvir o nobre
Senador José Lins, Senador Passos Pôrto, lembro que a
crise evidentemente é uma crise de emprego, que hoje, V.
Ex~ sabe, não atinge apenas o trabalhador sem qualifi~
cação profissional. Há poucos dias, assistimos aqui, ná.
rampa do Congresso, colegas nossos, engenheiros,
moços que se formaram com a nossa idade, vinte três ou
vinte e_quatro anos, à procura de mercado de trabalho.
claro. O problema do desemprego hoje ê um problema
serissimo nesse País, decorrente da recessão. Mas, V, Ex•
há de convir é que o que hoje um indivíduo ganha não dã
para ele co_mprar os alimentos, porque hã, realmente,
para as populações mais carentes, e isso está provado
aqui, e não se 'prova apenas em números estatísticOs, hã
escassez de produtos básicos~ V. Ex• Sàbe que hã defor~
mação da exportação. Há falta de arroz hoje; tem que se
importar o feijão. Há pouco, citei aqui que, no dia de hoje, está se pa-gando três mil cruzeiros o quilo do café.
Quando V. Ex• se refere ao aspecto do desemprego, evi.-

e

dentemente, havendo o desemprego, há fome, e o Governo não atenta. Para isso é que eu quero chamar atenção:
nós precisamos de uma nova ordem social, para quê, Senador Passos Pórto? É para que o mínimo de subsistência da pupulação carente o Governo tem que atender,
com subsídio ou com que for, mas ele tem que atender. 1:.
o exemplo que eu dei aqui, no projeto que apresento, a
que o próprio Ministro Se~iéfei-e, O-CaSo do leite. Por que

não subsidiar o leite neste Pais se na

Dinama!:~

_tem

subsídio, que tem o produto per Cjipita muito maior que
o nosso? Por que é que o Govern·a não se _dispõe, pOr
exemplo, a ajudar, como ajuda, a todo instante, o sist.e-

ma financeiro brasileiro, e não pode carrear recursos
para os alimentos básicos? E eu irei perguntar, daqui a
pouco, ao Senador José Lins,porque nós não sabemos, e
não adianta dirigir pedido de informação à Mesa Diretora, porque ela não vai me- responder~ e possivelmente o
Chefe da Casa Civil não vai responder: onde estão sendo
aplicados os recursos do FINSOCIAL, Sr. Presidente?
Quanto, por exemplo, nós arrecadamos em 1982 e 1983
do FINSOCIAL? Quantos bilhõ~? Quantos bilhões foram aplicados na área social? Quanto nós vamos arrecadar do FINSOCJAL este ano? _Um trilhão _!fe cruZeiros?
Quem é que manobra esse dinheiro? Quando nós sabemos que o Conselho Monetário Nacional se reún~_por
telefone. Eu tenho dois projetas tramitando não permitindo isso, Sr. Presidente. Mas o Congresso não tem __
força. Por isso, Senador Ji.italiy Magalhães e Senadár José Lins, é que os políticos têm que estar em baixa, porque
o dinheiro do FINSOCIAL, estabelecido por decreto-lei,
um decreto-lei que não correspondia ao exercfcio da
criação desse Fundo, nós CongàfsSisias não sabemos
como ele está sendo empregado. Sequer sabemos quanto
se arrecada, neste País, em relação a:o FINSOCIAL. O
Executivo manobra isso a seu critériO, a sC:u bei~praiCr.~
Então, Senador Passos Pôrto, é preciso ffiUdar rumos,
realmente, neste País, e mudar drasticamente.
O Sr. Passos Pôrto -Permite
O SR.
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FRANCO- Com muito prazer.

O Sr. Passos Pôrto- E mudar a mentalidade nossa, e
eu tenho falado nisso várias vezes, sobre o falso conceito
de valor de produto agrícola. O que acontece no Brasil é
o seguinte: todo mundo acha que é caro I quilo de tomate por 500 cruzeiros; não acha, no entanto, caro 5 mil
cruzeiros uma entrada de cinema. Níngué'!l- avalii_o esforço que se faz- na prodliçã-o agrícola. Não há o justo
preço pela produção agricola. Entà?, há o desestimulo
que a própria sociedade é que inlPõe- eu entendo isto.
Porque somos uma sociedade escravocrata, de formação
escravocrata, em que a atividade ã.grícola é uma -ati vidade de escravo: todo mundo achava que produção agrlcoJa e pecuária tirifia de vir _à mesa, por qualquer preço,
porque ela era produção de escravos. Ninguém dão justo_ valor à_ agricultura, __ ao preço dos produtos agrfcol~_s._
Só se dá ímportância, ·na Brasil, a produtos industriais, a
produtos de serviço. Nós achamos que: um médico não
pode ganhar menos _do que um milhão de cruzeiros, de
que um advogado, um engenheiro podem ganhar tanto.
Mas ninguém dá o justo- priço ao produto agrfcoJa que é
cercado de incertezas e que é precisO q·ue haja justo preço
para que haja um incentivo. Ninguém se dedi~a à· agricultura por isso; senão todo esse pessoal que está na orla
das grandes cidades estaria trabalhando na agricultura,
porque seria um grande negócio. Mas nãO é. ~um negócio cheio de infortúnios, cheios de incertezas e que, inclusive, a sociedade não está preparada para dar o justo
preço ao produto agrícola.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador Passos Pôrto,
não é a sociedade, Senador Passos Pôrto __ não é a sociedade. E o prOblema a que V. Exihâ pouco se· referiu
- e basta buscarmos as estatísticas oficütis ...:..._ os reCursos originais do Banco do Brasil que foram utilizados na

importação de alimentos, quantas empresas exportadoras, neste País, formaram beneficiadas, a juros baixíss.imos, c_om subsídios governamentais? Enquanto isso, o
mercado interno aí está à espera de uma dinamização. V.
Ex• fala na sociedade. Mas, o que precisaffios corrigir e
implantar é realmente uma política soda! neste PaÍs.·
Mas, enquanto se fizer o que tem sido feito, o que tem
acontecido?
A politica social tem sido um subproduto do cresci~
menta económico - esta é a verdade. Aqui, neste País,
examinou-se e se fala no crescimento econômico quando
se faz a questão social como subproduto dela; enqu?nto
não invertermos essa equação; vamos continuar assistindo isso. Mas para isso é preciso o quê, Senador Passos
Pôrto? ~ preciso ter um governo que pense em justiça soci:al, é preciso ter um governo atento ao~ problemas sociais deste País. É por isso que o Senador 1osé Lins discorda, mas eu chamo a atenção: este Brasil terâ que alterar a sua estrutura, terá de superar esta crise, que pode
ser decorrente das leis humanas, mas também é fruto de
__ uma crise de um País que busca objetivos que hoje não
correspondem à realidade do Brasil de 1984.
Senador ]Q-S_é Lins, não sei se V. Ex! ainda deseja dar o
aparte.. ,

o sr." JOSé Lins -

Aceito com prazerl

O SR. ITAMAR FRANCO- Não é que V. Ex• seja
obrigado, mas como V. Ex• o havia solicitado há algum
tempo ...
O Sr. José Lins - Senador Jtamar Franco, eu acho
que a crise da economia nacional não está na agricultura,
crei_o que V. Ex• localiza mal..,
O SR. ITAMAR FRANCO- Não estou localizando
apenas na agricultura, em absoluto. Estou apenas, no dia
de hoje, enfocando a agricultura, mas não estou dizendo
que a crise sej:i d6corrente da agricultura somente, ela é
- conjuntural.
O Sr. José l.ins- A agricultura, para mim, ê um dos
setores mais aquinhoado, digamos, com os recursos
públicos dirigidos para o desenvolvimento nacional. V.
Ex• sabe que ela tem sido considerada prioritária, como
também as exportaçõ_es. No meu entender, o problema
social só se resolve .através do .económico, porque ninguém socializa a pobreza. O sistema produtivo é essenci<it Para mim, todo pai de famflia, todo homem, todo
trabalhador quer ter em mãos o fruto do seu próprio trabalho, ele não deseja viver apenas de ajuda pública. I::
claro que, neste momento, quando a comunidade brasileira tem um percentual considerável de pobres, inclusive
de pobreza absoluta, o Governo não pode deixar de fazer um esforço grande no sentido de compensar essa distorção. V. Ex• fez referência ao FINSOCIAL. Tenho impressão de que V. Ex• tem os números relativos à aplicação desses recursos, que foram de, aproximadamente,
600 bilhões. no ano passado, e que este ano ultrapassarão um trilhão de cruzeiros, e que estão dirigidos principalmente para habitação ...

O SR. ITAMAR FRANCO -V. Ex• me permiiirfa
interromper seu aparte?

O Sr. José Lins -

Pois não,

O SR. ITAMAR FRANCO- Não ienho esses números. Quando jul!iuei os números em um trilhão para
1984, júlg-uei bUsCand9 o percentual em relação a 1983.
Esse é um ponto importante, Senador José Lias.. V. Ex•
disse que foram 600 bilhões, no ano passado.
O S_!'. José Lins -__:_Cerca de 6(}() bilhões.
O Slt. I'fÃMÁR .FJlAN-CO - PoiS ~ bilhões, nãO falei milhões., se esto_u falando em trilhões, evidentemente,
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estou fazendo um cálculo aproximado, teria que passar
de bilhão para trilhão.
Mas seria possível que V. Ex• fornecesse como é que
foram aplicados esses 600 bilhões?
O Sr. Josê-Lins- Acho fácil, me comprometo co-m V.
-Ex! já que
Ex.~ me pediu os dados ...

-v.-

óSR. ITAMAR FRANCO~Para V. Ex• é fácil, porque V. Ex• é o Líder, tem acesso àqueles Ministérios a
que me referi ...
O Sr. José Lins- Trarei com prazer, sem dúvida trarei a V. Ex• uma informação sobre a aplicação desses recurSos. Mas__ o meu aparte é no sentido ...

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex• hoje não saberia
me dizer, mais ou menos, ..
O Sr. José Lids- Sei que são da ordem demais de um
trilhão, um trilhão e meio, pelo menos, dirigidos principalmente para o campo ...
_D-SR.ITAMAR FRANCO- Não quero saber se são

dirigidQs, quero ...
O Sr. José Lins- V. Ex• me permite...
O SR. ITAMAR FRANCO- Q-uero os 600 bilhões,
não quero nem um trilhão, V, Ex• vai desaparecer daqui
a pouco, até a convenção desaparece; quero antes.
O Sr. José Lins- Trarei para V. Ex~. não farei objeção. Mas, o cerne do meu _entendimento é, primeiro,
que para resolvermos o problema social é preciso resolver o eConómiCo, e ~se dilema, essa dificUldade da transformação social de uma comunidade pobre em uma comunidade mais rica c_onstitui o cerne do processo de desenvolvimento que todo o mundo estâ buscando. Todo
país pobre está querendo ficar rico, e se isso fosse fácil, se
essa transformação fosse imediata, então, não existiria
mais nenhum pais do mundo em grau de subdesenvolvimento. Então, acho que hoje os países mais pobres estão
diante de um grave problema porque o mundo é um só.
Todas as populações pobres, de qualquer recanto do
mundo, co"rihecem o padrão de desenvolvimento das sociedades mais adiantadas e, certamente, desejam esses
padrões.-Ora, sendo que os governos mais pobres, a própiía soCiedade, as comunidades mais pobres, não podem, de uma hora para outra, elevar a sua riqueza para
satisfazer esse-grau de aspiração, certamente ficam sujeitas a conflitos, e é muitO fácil dizer que os governos_ são
os responsáveis por esses conflitos. Mas, o fato, nobre
Seniandof; ê qUe ningu~m resolve esse problema de uma
hora para outra. Isto não significa que governo não erra,
que miniStroS--não Crram, mas é preciso que haja m_uita
tranqüifíàade-e -m-uita cali11a; sobretudo uma _compreensão mun:o agUda dO p-r-oble-ma para não se cair no conto
de fada de que tudo pode se resolver de uma hora para
outra, ou que o Governo poderia acabar com a pobreza,
simplesmerite tirando uma fatia da parte da sociedade
que tem um poder de produção maior. O problema taívez seji116m. mais Complexo.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador José Lins, V.
Ex• tem razão, a gente tem que ter muita calma, muita
tranqílilidade.
O Sr. Joio Lobo- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. ITAMAR FRANCO -Aliás, é uina característica do povo brasileiro e, particularmente, do pov~ nordestino.
Nós discordamos, evidentemente, da visão que V. Ex'
tem do problema social. E continuamos insistindo tem-se feito neste País, do problema sOcial, o subproduto
do crescimento económico.
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As nações subdesenYolvidas, e particularmente o BTasi!, que é uma Nação emergente, Senador José Lins, têm
tentado copiar o modelo das nações mais desenvolvidas,
e a cópia desse modelo ...
O Sr. José Llns- Creio, nobre Senador Itamar Franco, que hoje o mundo já não permit~ mais cópia, porque
tudo está exposto. Agora, dizer que nós não devemos
aproveitar a experíência dos outros, tambêm não é...

O SR. ITAMAR FRANCO- Não! Veja V. Ex• que
estou buscando um raciocínio, não retóriCQ apenas _nó
falar, e V. Ex~ interrompe para dizer; qUe hlnguêm está
querendo buscar ...
O Sr. José Lins- Desculpe V.
de ouvir.
O SR. ITAMAR FRANCO -
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Ex~

Terei a paciência

Não, não ...

O Sr. José Llns- Não, é que é um prazer, ·sempre,
dialogar com V. Ex•

O SR. ITAMAR FJ;lANCO- Eu tenho muito-pt'azer
em ouvir V. E~• Mas o problema não é buscar a experiência - quem -dera, quem dera que nós, às vezes, buscâssemos-, realmente, a experiência dos povos ditos e havidos mais industrializados, eu já não diria mais civilizados, que não seria o caso.
Mas, ouço V. Ex•, nobre Senador João Lobo, mais
uma vez e ...
O Sr. João Lobo - Senador (tamar Franco, muito
obrigado pelo aparte. Considero esse assunto que V. Ex•
está debatendo tão importante que me permito discordar
um pouco das colocações do meu Líder José Lins. Eu
sou dos que acham que a agricultura não está sendo suficientemente sub_sidiada. A afirmação do Senador Jo-sé
Lins de que tudo se tem dado e se tem feito pela agricultura, eu não aceito totalmenle. Tê-m-se feito alguma coisa pela agricultura, mas muito mais no papel e nas divulgações oficiais do que realmente. Não sei como ~m país,
como o Brasil, pode procurar aumentar a sua produção
de gêneros e de todos esses produtos agric_olas, se grava
as coisas indispensáveis para a agriCultura como s-e fossem objetos de_ alto l~xo. Basta gue V. ~x_!_ x~j_ª ~- (;,U não
vou repetir este assunto - basta qU"é V. Ex• atente aos
preços dos tratares, dos inseticidas, dos adubos, enfim,
de tudo que se relaciona com a agricl,lltl)~rª-~-m-ªs principalmente com essa parte mecânica da agricultura. t incompreensível que os tratores subam de preço e sejam
muito mais caros do que os veículos de alto luxo, de alto
refinamento. Eu sou _dos que acreditam que os tratares
deviam ser financiados, tirando-se em parte, o preço desse tratares, dos automóveis de luxo. Que se aumen_tassem
os preços dos automóveis ou dos veículos de luxo, tudo
bem, mas dos tratares eu considero is_so um absurdo.
Acho, e jâ aplaudi o Ministro da Agricultura, quando ele
disse, aqui, que os riscos da agricultura devem ser do
Governo. Realmente, se num país, como o Brasil, onde
ainda está por ser feito, os riscos da agricultura, uma atividade altamente penalizante como é a agricultura, principalmente na Região Nordeste deste País. Se a agricultura, se o estímulo não for feito com entusiasmo, com
vibração, quase- eu diria -com- ãmor, como está tentando fazer o Ministro Nestor Jost, eu não acredito que
essa agricultura tenha muita chance de crescer. E dizer
que não -ê justo subsidiar a agricultura, parece-me,-lambém, pouco justo, porque uma agricultura sem nenhuma
estrutura, como é a nossa agricultura, se o Governo não
subsidiar a produção_ do grão, nãó adianta depois ele
amparar os preços mínimos e subsidiar os consumidores,
mesmo que sejam das faixaS mais pobres, põi'que eles
não terão_ o que consumir. t muito simples o problema.
Se o Governo não subsidiar a produção do grão não haverá, depois, grão para ser subsidiado pelos preços mínimos e pelos consumidores. E dizer, que a Culpa nãó é do

Governo, de quem é então? Se a culpa não é dos homens
que conduzem a coisa pública, de quem é essa culpa, afinal de contas? Acho que já estava no tempo de o Brasil
começar a apurar fi1 resposta a essas indagações. Era esse
o aparte.

Brasil e prosperidade do seu povo, embora, muitas vezes
Corri certas incompreensões, pois muitas vezes a íorça da
maioria leva todo o Congresso, todo o Poder Legislativo
para um destino_que nem sempre é o mesmo pretendido
pelo povo brasileiro. Muito obrigadO a: V. EX~

O SR. ITAMAR FRANCO- Agradeço_ o aparte de

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto}~-Lembro a V.
Ex• que seu tempo está esgotado.

V. Ex•

O Sr. Hélio Gueiros -

Permite V. Ex-f um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Concedo o aparte a V.
Exi, nobre Senador Hélio_Guejros e.'_en} seguid.i, responderei a V. Ex•, Senador João_Lobo.

P Sr. HéliQ Gueiros- Nobre Senador Itamar Franco,
ell!_bora_ eu l'l:ão tenha a honra e o prazer de ser liderado
pelo- ser1ãdor José. Lins, aliás, por culpa de S. Ex•, porque se ele estivesse deste lado, naturalmente, seria um
--dos nossoS Líderes ...
O Sr. José Lins - Se dependesse de mim V. Ex• esta-

na âo "meu _lado: a admiração é grande.
O Sr. Hélio Gueiros- Eu me permito tarilbém discordar, co_m o Senador João Lo_bo, da avaliação feita pOr S.
Ex• Ele, tentando contrariar V. Ex•, quando falou em
eleição direta, ele disse que não se poderia resolver o
problema social se antes não se resolvesse o problema
econômic_o. Mas S. Ex• há de convir que, quando eu enfrento qualqucr problema econômico, tenho que ter um
ângulo político. Na base de tudo, eminente Senador Itamar Franco, está a avaliação política, ·a PoSiçãO política
que a gente toma com determinado problema. Determinado problema econômico tem suas cónotãções, as suas
soluções e as suas equações de acordo com o meu ponto
de vista Político. Se eu a·dato uma sociedade totalmente
capitalista, eu só vou aceitar qUe quem fo-r podre que se
quebre, quem for bom que ganhe mais do que os outros e
está acabado. Mas se eu tenho outra concepção política
do fenômeno econômico, eu já vou ter Outra Solução
para o problema. Então V~ Ex~ falo_u, exatamente, danecessidade de uma eleição di reta, para ddinir, exatam~n
te, _essa avaliação do e~onômico e do social, o que ach~
necessáriO. Veja V. Ex• O Gov~_r;no, dentro _d~sse aspecto
ec~môTnicO~finã.Oceiro de comO erixeria as coiSas, ele preferiu CObrir um desfalque de 280 bilhões de cruZeiros da
CAPEMI, um desfalque de_ 400 bilhões da CoroaBrastel, mas acha que não tem nada a ver, como V. Ex•
sugeriu, de subsidiar produtos agrícolas. Vê V. Ex•, portanto, que no-fUndo d"e tudo há uma posição política do
Governo, há uma atitude do Governo com relação a isso; eie-prefere perder no mercado financ_eiro,jogar fora,
a amparar, realmente, a agricultura. E o nobre Senador
Passos Pôrto também disse que o brasileiro não dá o justo valOr à prodUção agrícola. S. Ex•·estâ Conlpletã.mente
er~ado. O b_rasileiro tem que- viver de acordo com o salãríÕ, mínimo -que ó ·CfõVerno permite qúi ele tenha, e-""
dentro das limitações que, desde o ano passado, os aumentos de salário permitem. Quer dizer, votamos aqui,
várias vezes; Corilerido, restringindo o salário. Então, a
população brasileira pode ter o maior apreço pelos plantadores de batata, pelos plantadores de_ soja, de laranja_,
de limão, de feijão, de arroz, seja lá o que "for, mas não
pode dar a eles o justo v3.1or. Então, V. Ex• disse muito
bem, seja como for, subsidiado ou não, o t·aveill.o-é -que
tinha que socorrer. E é esse ponto de vista que eu gostaria de apoiar na- tese que V. Ex• está defendendo, aquí,
neste instante, sobre OS Problemas da agricultura brasi-leira, ~isCOrdando, com_~Aigo, da posição que o Senador
José UnS QUis contestar. ACho que V. Ex' tem toda ara-_
zão. E, embora talvez seja de pouca repercussão, como
V. Ex• também já salientou, essa posição que V. Ex• está
assumindo, nesta hora, tenho a impressão de que, mais
cedo ou mais tarde, o Brasil inteiro vai compreender que
hã Congressistas, Senadores e Deputados, políticos egoverpadores que realmente trabalham pelo bem-estar do

O Sr. José Llns -

Permite V. Ex• um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO- Nobre Senador José
LínS, se o Presidente autorizar, com mllitó prizêr:
O SR. PRESID~NTE (Almir Pinto) --Pedida a V.
Ex• que permitisse somente este último aparte, porque o
seu tempo já está esgotado há três minutos e ainda temos
três- _oradOres inscritos para Õ.s{lr da tribuna.
O Sr. José Lins --Nobre Senador Itamar Franco,
ac_ho que essa é uma questão fundamental. Numa sociedade pobre, evidentemente, tem menos poupança, para
ajudar a camada mais pobre do que uma sociedade mais
rica. O nobre Se:nador Hélio Gu_eiro& dil muito bem: é
R_recis_9 que a política do Governo tenha uma visão social
do problema, mesmo quando encara_ que sem uma economia fortalecida é impossível resolver o problema da
pobreza. E veja bem V. Ex•. Num País corno o noss-o, em
que as carnadas pobres ainda são tremendamente representãtivas, e a produtividade deste povo é relativamente
baixa, então as camadas que mais produzem, certamente, vão ter que contribuir para ajudar os mais pobres. O
Governo não cria nada, o Governo tira daqueles que
produzem uma parte. Então V. Ex• pergunta muito bem:
em que está aplicando esse dinheiro? Nobre Senador, o
orçamento fiscal deste ano- sabe V. Ex•- é da ordem
de 30 trilhõ.e? de cr11~iros. E V. Ex• tamb~m sabe que o
· que se apliCa no se-tor social, hoje, a impressão que tenho
é de que supera esses 30 trilhões de cruzeiros.

O SR. ITAMAR FRANCO- Pois digo a V. Ex• que
não supera.
O Sr. José Uns- Talvez não supere.

-O SR. ITAMAR FRANCO- Talvez não; digo a V.
Ex• que não supera.
O Sr~ José Lins....:. Mas eu diria só um exemplo. V. Ex•
poderia dizer que os recursos do BN H não são recUrsos
baratos, e n,ão são rilesmo, mas -s~o aplicados no ~ampo
social. E este ano o setor como um todo, certamente,
aPlicará til aiS" do _qUe 5 trilhões de cruzeii.-"õs. A Previdência Social apliCará, talvez, mais de 20 trilhOes de cruzeiros. Se V, Ex• contar o FINSOCIAL, alimentação de
graça -dada pelos órgãos do Ministério da AgricUltura, se
V. Ex• contar, mais ainda, o ensino_ J:!rim~rio graÍuito e o
uníversitário gratuito, em que até oS restaUrantes universitários são gratuitos, mas nada disso chega, porqUe realmente nós somos um povo pobre. Por isso eu digo que,
em vez de o Governo forçar, cada vez- mais, o setor produtivo, para distribuir o que não pode, é preciso não só
m_elhor?r a~-- condições de produç_ão e de produtividade
do setor produtivo, Inas cii3.r novas oportunidades de
produção -e de trabalho para o povo mais pobre, porque
ninguém quer viver_ só __de esmolas, també~.

O SR. ITAMAR FRANCO - Sr. Presidente, vou
atender a V. Ex•, porque sei que 1lá outros oradores inscritos; agradecendo o aparte do Senador João--Lobo,
com quem eu concordo. Senador João Lobo, a continuar
esta politica agrícola, V. Ex' não tenha dúvida, nós vamos ter a diminuição da safra. V. Ex• há de verificar. Ao
contrário ao que diz o senador Jos_é Lins, acho que este
Governo, com o devido respeito, não tem-uma visão social do problema. E o Senador Hélio Queiras enfoca
bem o problema. Veja, Senador Hélio GuCiros~ que--é
muito fácil, por exemplo, o Presidente americano, na úl-
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tima conferência dos países chamados industrializados,
dizer: vamos deixar as forçã:S livres do. mercado agirem.
1:: claro, para uma nação poderosa, pode~se deixar a
força livre do mercadO a:gír. Mas uma nação emergente,
uma nação subdesenvolvida não pode deixar as forças
do mercado agirem livremente no seu País, porque há
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uma população pobre, e essa população pobre ela é
maior e ela precisa ser assistida.

--

-

Lamento, Sr. Presidente, não ter mais tempo para exaM
minar ã.s fronteiras agrícolas, o problema da correção
monetária, mas continuo insistindo: o problema da agricultura no Brasil é um problema sério, é a alimentação
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básica do povo brasileiro e o Governo tem que estar
atento. Mas para o Governo estar atento não é preciso
ter, realmente, uma teoria econômica; possivelmente,
neste momento, Senador Hélio Gueiros, nós precisamos
ter, sim, um projeto político.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Ata da 34'" Sessão, em 11 de abril de 1984
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura

Presidência dos Srs. Moacyr Dalla, Lomanto Júnior e Almir Pinto
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PR!'SENT!'S OS SRS,SENADORES:

Jorge Kalume- Altevir Leal ......,._--::- Mário MaiaFãbio Lucena --Raimundo Parente- Aloy_sio Chaves
-Gabriel Hermes -_Hélio Gueiros ~ Al~~andre ÇQSta
- Josê Sarne)'_-_Alb_erto Silva -:-_Helvídio Nunes:João Lobo- Almir Pinto- José Uns- Aderbal Jurema Cíd Sampaio-=- Marco Maciel- Luiz CavalcanteJutahy Magalhã~-:- LQmanto Júnior - __Luiz Viana,,João Calmon- Moacyr Dalla --Roberto SaturniilÕ :--:Itamar Franco - Fernando Henrique Cardoso - Roberto Campos- José Fragelli - Marcelo Mi~anda
Affonso Camargo- Ãlvaro Dias- Jaison BarretoLenoir Varagas---:- Pedro Simon - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) -~A li•ta de
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus IniciamoS nOssoS- trabãlhos.
Não há Expediente a ser lido.
Hã oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador_Hélio Gueiros.
O SR. HÉLIO GUEIROS (PMDB- PA. P<anunci•
o seguinte discurso •.Sem revls_ão do orador.)-:-- Sr. P.residente, Srs. Senadores::
Falarei de uma assunto_ sobre o qual, desde ontem, o
País inteiro falã. Não é pelo fato de um assunto.se_r batido _e rebatido que se deve deixar de falar, até porque há
uma advertência de. Cristo, nos Evangelhos, de que
quando os homens não falam sobre certas c_oisas, as próprias pedras haverão de falar.
Quero referir-me, Sr: Presidente e Srs. Senadores, ao
extraordinário, ao colossal, ao s-ensacional, ao empolgante, ao emocionante e _fantástico cOmício de ontem, no
Riõ de Janeiro, pelas eleições diretas, já.
Por mais otimistas que fôss~mos todos quantos queremos a imediata adoção-ou readoção das eleições diretas
no Brasil, a verdade é que o espetáculo de ontem, na
Candelária, superou todas as mais otimíStas expectati-

vas.

O pOvo carioca, que sempre foi o vanguardeiro de to-_
dos os grandes movimentos cívicos_ do País, mais uma
vez acorreu às ruas do Rio de Janeiro, para dar unia
pública_e inquestionável demonstração ao Governo e à
Nação de que., como o resto do Brasil, o povo carioca e o
povo fluminense tambêm_ quer as eleições diretas.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o espetâculo visual
para quem esteve presente já foi realmente uma coisa extraordinária; eu quero dizer - e aqui vai o meu forte
aplauso - que a c_oragem cívica da Rede Globo d_e Televisão fez çom que o espetácUlo inicialmen~ restrito ao
Rio de Janeiro se constituísse num espetáculo de repercussão nacional. Se no Rio_ de Janeiro havia presente
_mais de um milhão de pessoas, a verdade é que o auditório J"eal daquele grande espetáculo foi de 30,_40 ou 50
milhões de pessoas, por que de fato, o Brasil inteiro, de
norte a sul, de leste a oeste, ficou de vigília cívica, até altas horas da madrugada, apreciando, vibrando e Se emocinando com aquele espetáculo extraordinário ocorrido
no Rio de Janeiro.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não sei se, como eu,
muitos outros milhões de brasileiros se comoVer~m até
às lágrimas com o espetâculo de ontem. Foi realmente
uma coisa indizível, uma coisa que não s_e pode explicar.
Hayia alguma coisa de elesricidade,_de co_muniç:açãq no
ar, que fez unir, de norte a sul, todos os brasileiros. Tenho que confeSsar, talvez por uma fraqueza, que aos
meus olhos vieram lágrimas, ante um espetáculo tão bonito. _Geralmente a gente chora de tristeza, a· gente chora
de mágoa. Mas, ontem, cre!o que o_ Br_asil}n_teiro c)1Q~_o_u
de alegria e de civismo. -tSto é bom,_isto é raro,·-~
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não quero acreditar
que depois do espetáculo de ontem, no Rio de Janeiro,
com a repercussão que teve na imprensa brasileira no dia
de hoje, dando eco àquela iniciativa afê mesmo inesperada da Rede Globo, porque ãtê enfão, havia da parte daquela grande rede uma certa restrição com relação ao
movimento, eu não sei se depois desse espetãculo, com a
repercussão que teve, no dia de hoje~ na iirijji'eôSa, com
O Globo, dizendo: "A Cidade faz pOr dirct!ls seU maior
comício"; com a Última Hora, dizendo "Um milhão de
pessoas em coro: Diretasjá"; com o Jornal do Brasil, outro cheio de restrições ao -movlmento, "Comício- pela

aprovação das diretas pára o Rio e reuniu 800 mil pessoas na Candelária"; Correio Brazilizense, "Comício no
Rio, mais de um milhão na Avenida das Direias: JÓrnal
de_Bl1lsflia, "A voz do povo é: diretasjã;vox populi, vox
dei; TriJ?una de [~prensa, "Um milhão no comtCio- da
C:andelária" e A Folha de S. Paulo, que até então era o
jornal escoteiro no Brasil a propugnar pelas eleições diretas,- com a sua marichete: No R lo maís de um iiiilhão
pelas diretas".
Não sei, "Sr. Presidente, Srs. SenadoresL se depois de
tudo isso tenhamos de ouvir, tanto da parte dos oráculos
ou porta-vozes do Planalto, como também da parte dos
ilustres porta-vozes da Bancada do PDS aqui no Senado
Federal, a assertiva simplória e negligente de que as
- eleições terão que ser pelo Colêgio Eleitoral de mane_ira
indireta porque assim está na Constituição.
Sr. Presidente, a eleição direta é anterior à eleição in-d[reta na COnStitUição brasileira. Antes de_existir a indireta
existiu a direta. Não_ podemos, depois de uma manifestação quase unânime da população brasileira ao longo
destes dias em prol das eleições diretas, ficar agarrados a
um' texto absoleto, superado, totalmente repudiado pelo
povo, de que as eleições têm que ser indiretas porque está
- na Constituição. D Presidente do meu Partido, aliás,
com muita, propriedade, já declarou que se fosse para
manter o texto da Constituição ihêXpugnãvel em todas
as situações, nós deveríamos até agora estar com a escravidào porque, também, a escravidão constitufa texto da
Constituição brasileira.
Sr. Presidente, não quero crer que o Presidente João
Figueiredo, que esteve na kfrica e que já está na Europa
e que em outros tempos Sua Excelência teve uma visão
da excelência da eleição direta, também não queira ter
no seu regresso ao Brasil uma visão da disposição do
povo brasileiro em favor das diretas. A TV Globo, que
prestou um excelente serviço à cali~a da democracia brasileira, deveria presentear o_Pres_identç da Repóbtica com
o vídeo-tape completo do comíciQ de ontem na Candelária, Para que o Presidente da República verificasse que
não é-só Sua Excelência lá na África, eventualmente, que
pode aspirar a eleição direta. Todo o povo brac;ileiro deu
ontem uma demonstração-inequívoca, inquestionável, de
que-~Quer eleições diretas. Espero que a TV Globo faça
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oferenda ao Presidente da República do vldeo--tape completo, porque até mesmo esse video-tape poderia, Sr. Presídente e Sçs. Senadores,-ser exiOidO,- fambêm, para os altos Comandanfes Milítares, não_s_ó do Planalto, mas de
todo o Brasil que temem reunião de povo. Ontem, no
Rio de Janeiro, um milhãÕ de peis-ciã:S se reuniram dentro da maior ordem, da maior calma, da maior tranqUilidade, da maior decência, do maior respeito. Não houve
nada de anormal, nada qpe quebrasse a ordem, a tranqUilidade do comício. No entanto, Sr. Presidente,_ Srs.
Senadores, há quem esteja temendo que a presença de
mil ou mil e quinhentas pessoas aqui, no recinto do Congresso Nacional, por ocasíão da votação da Emenda
Dante de Oliveira. vá por em risco, em ·pCrigo, a incolUmidade e a vida dos Srs. CongJ:'CssiSÚiS.Já disse aqui que ísfo ê fazer-dos Senãdores e Deputados Federais criaturas menos valentes do que simPfeSjuizes e bandeirinhas âejogo de futebol. O Maraca.nã.seenche de_ cem mil pessoas, e digo Maracanã como exernpfo,
porque no meu Estado é o Mangueirã~, nO EstidO- dõ
Senador José Fragelli, é o EstádiO José Frãiilfíe ciD-OUtros Estados, é o Castelão, o Pacaembú, o Morumbi, em
toda parte, cem, cento e cinqüenta mil pessoas se reúnem
com posições radicais, torcendo apaixonadamente, e
quase sempre a mania brasileira é de se responsabilizar o
juiz ou__Q bandeirinha por qualquer insucesso do time
pelo qual estamos torcendo. No entanto, os bandeirinhas e juízes agUentam firme a parada, não pedem para
fechar estádio, não pedem p-ara revistar ninguém, não
pedem para 'faiei- senha de entiida, qualCtuer pessoa
pode entrar, apenas os guardas e policiais ficam atenfoS
para qualquer incidente. Mas, ninguém se sente ameaçado pela presença de toda essa multidão.
Não entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que tipo
de pessoas são os Srs. Senadores e Deputados que mil
pessoas na galeria vão assustá-los, vão amedrontã_~los,
vão apavorá-los.

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex• um apirte?
O SR. Hf:L!O GUEIROS -

Com prazer.

O Sr. Aloysio Chaves- Em primeiro lugar, não aceitÕ
essa comparação que V. Ex' estã procurando estabelecer
entre o problema de eleições di retas e uma competição
de futebol, entre a posição do COngresSO Nacionafdos
Srs. Senadores e Deputados e a posição de bandetrTilh-ãS
e juízes no campo de futebol. Isso é uma imagem popular
que ocorreu a V. Ex• para naturalmente explicitar me~
lhor o seu pensamento. Mas o que não posso concordar
é, primeiro, com a assertiVa de V. Ex• de que Senadores e
Deputados - V. Ex' se refere evidéntemente à maioria
- estão temerosos, cheios de pânico, com receio de. enfrentar a votação da Emenda Dante de Oliveira comparecendo ao Congresso Nacional no dia 25 de abril, e
mais, que a presença do povo nas galerias não pode
c_onstituir uma ameaça, quando_este mesmo povo às dezenas e milhares, se reúne e prOIJlove concentração pacífica e ordeira como a do Rio de JaneirO. Não nos falta,
nobre Senador, nem nunca nos faltou determinação ecoragem para o cumprimento do dever. Eu particularmente digo a V, Ex• que no c1.irÍ1p'riOiento do deVer llão rrle
arreceio de coisa alguma. Nenhum dos meus eminentes
colegas toma esta posição por covardia, por hCsitaçãopara enfrentar com a determinaÇão que deve enfrerltar
uma votação no Congress-o Nacional. Não se trata disto.
Evidentemente, nós achamos que as galerias- devem ser
abertas, devem ser franqueadas ao público. Para isso elas
existem. Todos os congressos apresentam essa grande
participação do povo nos seus debates, nos seus trabalhos. Nós sempre conderia-mos -n-esta- Casi e- con-iiriuai-emos a condenar- estou certo que V. Ex• condenará tantas vezes quanto isto atingir os interesses do seU Partido
- é a presenÇa de mil ou de mil e quinhentas pessoas
com o propósito; como já Ocorreu, de tumUltuar, praii-

cando violências e a tos que podem atingir a integridade
física dos Srs. Parlamentares. -~§_s não desejamos, absolutamente, que o Congresso Nacional se transforme ito
palco desses espetáculo~ degradantes. _Não nos arreceamos Qe cumprir o nosso dever e lá estávamos na votação
d_q Qecreto-lej_ n_\> 2.024., representando a Maioria, o Deputado Nelson Marchezan, e eu a Minoria entre os companheiros de V. Ex• e toda a claque colocada nas galerias
para nos intimidar. Cumprimos, até o últim_o_momento,
o .nosso dever e o cumpriremos novamente no dia 25. V.
Ex• não tenha, nem seus eminentes Colegas, nenhuma
dúyida a este respeito. Apenas entendemos que o Congresso Nacional não pode ser franqueado, ser aberto
para pessoas que queiram criar condicõe.S de ·consiraOgimento- ou até de coação física, em relação aos parlamentares que devem decidir sobre todas as matérias submetidas à apreciação desta Casa com absoluta liberdade.
Quero, também, dizer a V. Ex~ que essa discussão em
torno de eleição direta, indireta, como é colocada, já tive
a oportunidade de abordar aquí, não se trata de uma
mera õpção, i:ie uina discussão sobre. ponto de vista doutrinário, de uma preferência pela eleição direta em -re~
lação à eleição indireta, como se este epis(ldio estivesse
isolado dentro do quadro po-iítico brasileiro. O PDS colocou esta questão nos termos, eu diria quase que históricos-em que hoje ela se situa. Nós assumimos um Compromisso com o pfocesso de reabertura democrática, o processO- de democratização do Brasil, processo que eStá em
cur~o_, execução, pripc_ipalmente_desde 1967, deve-se en~
cerrar c.om a eleição do sucessor do Presidente João Figueiredo. Faz parte deste processo a eleição indireta em
1985, a 15 de_janeiro, conforme foi previamente est~b_ele_
cidO e para a eleição foi também pré-constituído um Colégio Eleitoral que saiu das mesmas urnas _gue elegeu V.
Ex• e tantos outros Senadores e Deputados que se encontram no Congresso brasileiro. Das mesmas urnas de
onde saíram 10 Governadores_da Oposição que hoje dirigem importantes Estados da Federação brasileira. Agora, abrir mão deste Colégio Eleitoral, desse processo de
eleiÇão é que politicamente o PDS não deve aceitar, não
deve concordar, porque isso implicaria não só na violação da Constituição, mas, também, na destruição do
próprio partido que deixaria de existir, perdáfa a suaraiãO--ae ser, sti'a -razão de existir, um-partidO que tendo
obtído uma vitória nas urnas e constituído uma maioria
no Colégio Eleitoral...
O Si'~ Josê Fragelli - Não apoiãdo!
O Sr, Aloysi~ Chaves - ... dela viesse abrir mão. O
PDS teve vitórias nas urnas com a maforíã" dOS vofos
~ãr~- ~-Câmara ~edefaf, s_ob~e o Pf\IIDB._.S~ V. Ex'~C9nfe
rir os dados do Tribunal Superior Eleitoral, e eu posso
trazê-los, se V. Ex~. nobre Senador José Fragelli, que está indevidamente me aparteando, porque estQu falando
ao Senador Hélio Gueiros,. se V. Ex~ computar os votos
do PDS com os votos do PMDB, o PDS é majoritário na
Câmara dos Deputados. Se V. Ex• .\'>Omar todos os votos_
dos partidoúla ÓpoSição, ~stes são majoritários ·na Câmara dos Dep'iitados, na legenda. São resultados do Tribunal Superior Eleitoral q~e y, Ex~ tem ao seu alcance
quando desejar. Nobrê -Senador Hélio Gueiros, peço
desculpas a V. Ex• por me estender neste_aparte, não de~
sejava fazê-lo, m~s também V. Ex~ fique certo que nós
nunca fOmos contrã netlhum comício: _nenhUma concentração popular, nenhum tipo de reunião que, nos termos
da lei, se realize com observância das· ~armas que reg~~
a ordem pública e, sobretudo, com as_.normas que têm
sido cumpridas, invariavelmente, por todos os Partidos,
tanto os Partidos da Oposição como o PDS em matéria
de promoção política no Brasil. Nós tivemos uma pesada
e longa campanha em 1982, e alegislação foi cumprida à
risca, sem prejuízo nenhum dos Partidos. Também V.
Ex• faz uma generalização descabida e desnecessária,
qu-iiiido diz- que os militares, os altos comandos temem

a

reunião de povo. _Os altos comandos militares não têm
por que -serem envolvidos neste debate, mas os altos comandOs militares não temem reunião de povo; com o
que eles se preocupam é com a manutenção da ordem
p-ública, com a preservação da ordem pública, preocupação que é também comum de todos nós. ObsC::fVaâa a
ordem pública, respeitada a lei, como ontem no comício
do Rio de Janeiro, nenhuma, como nunca houve antes,
nenhuma restrição ao tipo de comfcio que foi realizado.
O SR. Hll:LIO -GUEIROS.,...... Nobre Senador Aloysio
Chaves, respondamos por partes e serenamente às objeções de V. Ex~ Em primeiro lugar, não acho des_cabida
a comparação entre assistenteS de galeriU:s, no congresso
Nacional, e assistentes de arquibancadas e gerais do
campo de futebol. Acho a coisa mais parecida do mundo. Se V. Ex~ tiver uma imagem mais apropriada, dela eu
gostaria de tomar conhecimento. Mas, eu vejo a coisa
mais parecida do mundo galeria contra galeria, com um
detalhe, que eu jã fixei, de que no futebol talvez haja
mui to mais paixão e radicalismo. Quanto à observação
de V. Ex• sobre a coragem e a bravura dos representantes
do PDS, longe de mim levantar qualquer suspeita sobre
esta coragem cívica e pessoal. O que eu estranho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e especialmente o nobre Udcr, é
que se arme em torno de um suposto pânico ou pavor de
alguns integrantes da Bancada do J>DS um esquema de
atemOriZação-a querrl deseja freqUentar o Congresso Nacional, porque estaria em jogo a incolumidade ou a vida
dos Srs. representantes do PDS nesta Casa. Eu, de maneira alguma quero admitir isso. E eu fiz uma espécie dC
zombaria_ de que então seria melhor não ser senador ou
Deputado, porque acho que todos aqui têm coragem e
br'avura cívica para assumir suas posições, não interessa
que eventualmente elas estejam em contrariedade com
quem estiver assistindo aqui as sessões no Congresso Nacional.
Eu acho que eu não pus dúvida nenhuma sobre isso, e
espero que não se arme em torno dessa fantasia de medo
do PDS um esquema repressivo contra quem desejar as~
sistir à-s sess.ões aqlfi do Congresso Nacional.
Quanto ao fato, Sr. Senador Aloysio Chaves, da legalidade do Colégio Eleitoral, eu tenho ouvido aqui dizerse que ·a poPulaçãO de mUitos Estados que elegeram govefnaciOres de Oposição, a maioria deSsa pOpulação já se
arrependeu, há atê um slogan: "Elegeu mas jã se arre·
pendeu":
O Sr. Aloysio Chaves- Muito c_omum no Estado do
Pará.
O SR. H€LIO GUEIROS - Muito comum em toda
parte, não só do lado do PDS, como do lado do PMDB.
Então, se é verdade o que os ilustres representantes do
PDS afirmam que o povo já está cansado d.os governadores que elegeu em 1982,_é evidente também que esse
povo estar_i_a çansado qos Senadore_s e Deputados que
elegeu, também, ern 1982.
O Sr. Aloysio_Chaves- Nobre Senador, quem diz que
o Povo está cansado é uma enquete feita por um jOrnal
insuspeito, não são os Senadores do PDS. Eu li isso na
ímPi-ensi, nuina enquete feita.
O SR. HtLIO GUEIROS- Nobre Senador, enquete
por enquete ...
O Sr. AloysJo Chaves- Enquanto aponta a popularido Governador do Paraná, aponta uma falta completa de popularidade de outros Governadores.

da!i~

O SR. HtLIO GUEIROS- Enquete por enquete, eu
tenho uma mais fresquinha aqui, publicada na revista
Veja desta semana. Se há Governadores que já decaíram
da confiança d_e parte do eleitorado de seus Estados, aqui
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há uma sentença muitO mais cruel, terrível contra nós todos, Senadores e Deputados. A revista Veja diz; "A imprensa julgada". E, no grau de credibilidade para uns e
para outros, a coisa começa a decrescer quando fafa em
imprensa. Vai tudo positivo: Correios_, - V. Ex• se
lembra que já fôí úffia das Pior"es-cois"as" no
Veja
como o mundo muda.

srasa..:..

O Sr. Aloyslo

Chav~s

-

Como o País progride_!

O SR._HfrLIO GUEIROS- ... CorreiOs, Professor-ado- progride em algumas partes e decai em oufrasquando chega na imprensa, aí a coisa passa abaixo do
nível do__ mar, 13% a menos; televisão ainda carrega mais,
menos 28%; Governo, não ê ptecis()neii:t fillat. No final
da pesquisa quem está por baixo de tudo, quem não·_merece a credibilidade quase nenhuma da Nação brasileira,
hoje, são--os Deputados e os Senadores.

O Sr. Aloyslo Chaves- Qual a conclusãq que V~ Ex•
tíra?
O SR. HtJ,..IO GUEIROS que é esse colegiado ...

Então, verifica V~ Ex•

O Sr. Aloysio Chaves- Qual é a conclusão que V. Ex•
tira, nobre Senador Hélio Gueiros?
O SR. HtLIO GUEIROS- Vou já tirar. É esse cole-_
giado que hoje estâ no mais baixo grau de credibilidade
perante a opinião pública que V. Ex• insiste em -diler -que
merece a confiança" do povo brasileiro para eleger o futuro Presidente da República.
O Sr. Aloyslo Chaves~ Então V. Ex• acha que o Congresso Nacional não tem nenhuma credibilidade~
O SR. Hli:UO GUEIROS - Eu falei em pesquisa e
aponto uma 1 exibindo-a a V. Ex', porque V. Ex' também, invocou uma pesquisa para mostrar a Crescente impopularidade dos governadores eleitos pela Oposição._Se
formos atrás de pesquisa nós estaremos muito mais IJI.al
colocados do que qualquer outra coisa.
Seja como for, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a conclusão a que chego é a seguinte: se hã governadores que
jâ não mais representam a vontade legítima do povo brasileiro, como tem sido dito pelos eminentes Líderes do
PDS, como, então, se admitir que só quem faz parte do
Colégio Eleitoral, eleito ao mesmo tempo, continUa- a
merecer a confiança do povo brasileiro?
Mas, mesmo, Sr. Presidente, que continuasse a merecer- e a[ é que nós vamos ter a prova dos nove, depois
das manifestações terrivelmente impressionantes- que
têm acontecido por todo o Brasil -se nós, Senadores e
Deputados, somos representantes do povo, nós temos
obrigação de votar o que esse povo quer. E o que o povo
brasileiro quer, de Norte a SuldQ..['ais, são eleiçõeS diretasjá. Só podemos ser dignos do nome de representantes
do povo brasileiro se nós votarmos de acordÕ com o pensamento, as aspirações do povo brasileiro. Não tem sentido que nós nos intitulemos repesentantes do povo brasileiro para votar contra a VQI)tade do povo brasileiro.
O Sr. João Lobo -

Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HtLIO GUEIROS nobre Senado_r_l_oão Lobo.

Concedo o ·aparte ao

O Sr. João Lobo- Nobre Senador Hélio GU.eiros, serei breve no meu aparte. Eu, simplesmente, queda dizer
a V. Ex~ que não entendo bem essejulgamento, ~ssa pesquisa que a Veja publícou. Eu não sei o que é credib_ilid_a-·
de negativa, o que é menos 30, menos 60. Uma credibilidade zero, eu ainda tenho até a capacidade de entender,
mas como é que existe credibilidade menos 13, menos 25,

menos 2B? Essas coisas ultrapassam a minha capaddade
de entender.
O SR. HltLIO CUEIROS - Sern querer dialogar,
mas se V. Ex~ lesse a reportagem, V. Ex• entenderia. Eles
fizeram ·uma pergUnta pOsitiva e·uma pergunta negativa ..
O Sr. João Lobo- Eu jã li ...
O SR. HELIO GUEIROS- Então, era essa a combi-
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ocorrido no Rio de Janeiro, mas se V. Ex• _pedisse talvez
o depoimento daqueles que estavam perto, eles haveriam
de dizer que foi uma coisa sensacional, emocionante,
sem paralelo, sem igual na História Política do Pafs. desde que Cabral descobriu o Brasi_l.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador, lembro a V. Ex• que o seu íeinpo j8: eSTá esgOtado hã
_três minutos.
O Sr. José Lins -

Permite-me V.

Ex~

um aparte'?

nação ...
O Sr. João Lobo- O meu aparte não era realmente
sobre isso.

O SR, HtLIO GUEIROS- Pois não.
O Sr. João Lobo - Senador Hélio Queiras, como
quase todos os parlamentares, aliás, como quase toda a
audição da Rede Globo, porque a coisa foi_encaix.ada durante __ a sua novela de maior audiência, eu ouvi e vi os
flashes do comício do Rio. Foi Tnegivelmente um_gra!:J.de
comício, havia pelo menos umas SOO ou 600 mil pessoas~
Aliás_, e~ tenho f!lUita dificuldade também de saber qual
é a diferença" entre- 600, 4()0, l milhão, soo· mil pess_oas.
EssaS- cÕísai- 6lcapãm inteiramenté à Verácidade da avaliação. Não acredito que alguém consiga avaliar uma
multidão daquelas em 800 mil, 600 mil óu em I milhão,
quer dizer, tudo isso fica por conta do entusiasmo dós
oradores. Agora, eu queria dizer a V. Ex' que achei muito pouco entusiasmo naquele comício quando os oradofeS falavam. Eu acho que o nohre Senador Hélio Gueiros
está com a sensibilidade muito à flor da pele, ou melhor,
não estâ, foi a sua veiá artfstica que fez vir lãgrimas aos
seus olhos quando escutou artistas como Milton Nascimento, Chacrinha, a nossa grande Sônia Braga falando
naquele comício. Isso deve ter entusiasmado muito elevado ~ Senador Hélio Gueiros às lágrimaS; porque, na
fala dos oradores, eu não notei muito entusiasmo. Mesmo quando oradores brilha_ntes, como Tancredo Neves,
usaram da palavra, eu não vi esse enfusiasmo, esse fogo,
essa vibraJ;ão que deveria haver em 600_ ou 800 mil pessoas num recintQ daquele. Entusiasmo grande havia.
quando os artistas como Chico Buarque se apresentavam. Até Dona Zica, da Mangueira, também foi muito
aplaudida quando disse que, assim como havia dado
Mangueira, ia dar também diretas. Mas aquilo era realmente uma coisa conduzíd3., era essa capacidade brilhante de mobilização que as Oposições estão tendo quando
levantam as eleições diretas para jâ. Repito, as Opo-- siÇôes Çstãcf de parabéns pela brilhante mobilização que
c-omre:guem fazer do assunto, mas o grande comício do
Rio de Janeiro não tinha realmente-esSa vibraÇão em torno do tema, não; tinha como reunião, como festa, como
ll.".!a aglomeração bem conduzida.
O SR. HUIO CUEIROS - Nobre Senador )oão
_Lobo,_não é fácil ~iscutir com V. Ex•, quando V. Ex' diz
que não sabe como se faz pesquisa; riãó-sabe como se calcula assistência e, depois, passa- a emitir Coiiceitos a_ respeito dos resultados da pesquisa e da avalia~ão feita por.
técriiCos quànto à- quantidade de pessoas que havia lá.
Agora, digo a V. Ex•, o que V. Ex• acha foi um defeito
do comício, eu acho uma coiSa sensacioi:lal. O povo não
se deiXou levar pela retórica de ninguém, o povo estava
ali numa manifestação honesta, sincera em favor das diretas, não houve comoção de retórica, não houve discur- sos inflamados que fizessem o pOvo vibrar, asSim como
V. Ex• desejava. Apenas já que V. Ex.• às vezes não conhece bem certas coisas, acrescento que hoje esses microfones de televisão e de rádio têm um alcance bem reduzido, de modo que, no meio da confusão geral, V. Ex•, por
exemplo, vê o repórter da TV Globo, entrevistar uma
pessoa no meio de um burburinho terrível e esse burburinho não aparece, só se ouve mesmo é o som da voz; de
quem está sendo e~trevistado. De modo que isso deve ter

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Eminente
Senador José Lins, o tempo do nobre oradorjâ está esgotado há três minutos.
O SR. HÉLIO CUEIROS- Voujâ terminar, Sr. Presídente. Pela primeira vez na rriinha vida, eu rato aqui
sem ouvir o nobre Senador José. Lins~ isto é um fato ínédito_também aqui nesta Casa, porque sempre S. Ex• me
honra com o seu aparte.

O Sr. José Lins- Se V.
vez. hOrlrarei v. Ex•..

Ex~

me permite, eu, mais· uma
- --

O SR. liÉLIO GUEIROS - Só se o Sr. Pre&idente
Moacyr Dalla autorizar V. Ex• porque eu estou meio impedido ...

O SR. PRESID[!:NTE (Moacyr Dalla)- V. Ex• pode
conceder o aparte ao nobre Senador Jos(: Lin_s.
-0 Sr. Hélio Gueiros- Concedo o aparte ao nobre Se·
_José Lins _e, a seguir, encerro.

n~dor

· O Sr. José Lins- Senador, Hélio Queiras, a mim me
muito eu ouvi V. Ex• corroborar essa opinião
colhida pela pesquisa da revista Veja. Ora, se ela é verdadeira, todos nós devemos ter alguma parcela de responsabilidiide. DeveríamoS então olhar para deritro de nós
mesmos, para_ a nossa Casa, para a nossa postura, a fim
de verificar ein Ciue estainoi pecando tantO. Não é nobre
Senador, tirando as prerrogativas do Congresso, ou mudaRdo ou acertando a independência do voto que nós vamos aumentar o respeito do povo por nós mesmos. Ao
contrário, et.i acho que o povo só irá mudar de opinião
quando os d_ebates aqui travados forem elevados, quando os assuntos forem analisados com calma, com tranqUilidade, quando sentirem que nós, em vez de demagogia, estamos ut11izando a nossa capacidade de julgar e o
direitO que o povO rioSdeu de votar por ele, para conduzii· o País por caminhos corretos. Digo a V. Ex• que seria
pela elevação do debate, seria pelo respeito às nossas decisões, seria pelo respeito ao nosso voto, independente de
press-ões, seria pela manutenção das nossas prerrogativas
e até por prerrogatiVas riovas, que poderíamos crescer na
opinião pública. De modo que eu acho que nós todos devedamos fazer uma auto-análise, uma meditação. Analisârõ qUe eStracontecCndo conosco_. A culpa pode ser da
noSSa postu-ra. ~essa, talvez, a melhor experiência que
nós deVemos iírar desta pesquisa.
estr~nha

O SR. HÉLIO GUEIROS - Nobre Senador José
Lins, evidentemente, a pesquisa, constata o fato e não
vai atrás das causa~.
As causas devem os interessados, e devemos nós, per·
quirir.
Agora, eu sou capaz de dizer a V. Ex• que uma das
causas pelas quais o povo não está acreditando mu_ito no
Congresso Naci9nal, na Câmara dos Deputados e no Se-nado Fedc:_ral, é porque estã ouvindo dizer que o Congresso Nacional é contra as eleições dire_tas já.

O Sr. José Lins- Esta é uma conclusão de V. Ex_t,
aliãS muito- aleatória ...
_O. -SR. HÉLIO CUEIROS - Esta é uma conclusão
minha. V. Ex• pode ter a sua. A minha pode ser alea·
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tória, mas estou baseado em conceãtração de multidões

O Sr. Aloysio Chaves- Permite-me V. Ex' um aparte?

na praça pública, de todas as partes do Brasil, e V. Ex•

pode estar descobrindo algumas razões apenas nas suas
deduções individuais.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero terminar relembrando o episódio de Saulo no caminho de Damasco.

Todos conhecem a hist6i-ia de Sauto: Ele per!iegula oS
cristãos, pefseguia a Cristo, na certe.za de que êStava fazendo o certo, estava faZendo o correto. Uma vez, a caminho de Damasco, viu uma grande luz que se lhe abateu, ele caiu e fícoU cego: Dizem- as Escrituras SagradaS
que ele foi levado para a cidade de Damasco, para uma
avenida chamada quase di reta, Avenida Direita, e lã encontrou Ananias, que colocando a mão nos seus olhos,
deles tirou as escamas e ele, ao invés de Saulo que tanto
perseguia os cristãos, passou a: Ser Paulo que ajudava-OS
cristãos.
Sr. Presidente, tenno esperança de. que os nobres e
ilustres membros do PDS, tanto na Câmara quanto no
Senado, encontrem o caminho, não de Damasco, mas o
caminho da Candelária e lá recebam esse milagre de terem os seus olhos abertos e verifiquem que para ajudar a
causa do povo, para fazer o que o -povo quer, para cumprir as aspirações e a vontade do povo brasileiro, eles
têm que enxergar melhor e votar maciçamente, no dia
25, pela volta das eleições diretas ao País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
O SR- PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.

Concedo a

O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente, Srs. Senadores:
Um perigo enorme, de conseqüências, embora impre-.
visíveis, sumamente trágicas, começa a rondar o País depois que os brasileiros, ouvindo a conclamação do Se- nhor Presidente da República, feita em Luanda, na Áfri- ca, no ano passado, começaram a levar em sério as promessas presidenciais âe- fazer deste País uma
democracia.Trata-se, Sr. Presidente, do perigo da argentinizaçã_o do BraSil. TOdOs que nos Preocupamos ·com o
atentar para os fatos recentes.dahlstória deste Continente, enxergamos na nação dos argentinos esse perigo sempre fluente que ronda o Continente e que não deixa de
instilar, em momento algum, os_seus perigos sobre os demais pafses latino-americanos.
Convém salientar, Sr. Presidenil; antes de qualquer
análise sobre a questão, o tempo, o longo- tempo demãodado pela Argentina para sair daquele torniquete, que,
ao longo de meio século, este foi o temPO. subju&ou-ãs
mais legítimas aspirações do grande povo argentinO. A
situação dramatizou-se a tál ponto que, em !982, a ditadura militar argentina não tendo mais por onde asfixiar
aquela nação, teve de recorrer a uma guerra externa, na
expectativa de restaurar para o governo a confiança pO~
pular perdida fazia tanto tempo, fazia 50--anos. - --Este, precisamente, ê o qUadro que caracteriza o Brasil
que estamos vivendo. Ontem, o que aconteceu no RíCI de
Janeiro, como disse o Senador Passos Pôrto em declà~
rações transmitidas pela Rede Globo, em seu Jornal Nacional, o que ali aconteceu são fatos que devem preocUpar a todos aqueles que governam e aqueles que, sem o
seu consentimento, se deixam governar. As Lideranças
do Governo na Câmara e no-Senado da República reagiram, como- sempre, de modo irónico, porque se tornou
vulgar, se tornou costume a ironização, a chacota aos te~
mas, aos assuntos e aos acontecimentos que implicam
grande Seriedade, que implicam os assuntos mais sérios
com que a Nação se vem debatendo nos últimos dias,
nos últimos anos. Para essas. Lideranças, o Rio de Janeiro não é Atenas, e não é_:_o-povo em praça pública quem
estabelece as normas para a eleição- do Presidente da Re-.
pública. Não, Sr. Presidente, não se poderia esperar co-nceitos tão injuriosos ao poVo brasileiro.

O SR. FÁBIO LUCENA- De fato, o Río de Janeiro
iião é Uma Atetlas. Não, Sr. Presidente, a grande metrópole·dos gregos virou necrópole, só que tomada pores~
cambras reais, pelos_ escombros que os séculos conseguirãm transinitir até a nOssa época; eilquanto que o Rio de
Janeiro, anfigã Capitãl da RePúbliCa- dO Brasil~ hoje ê
uma necrópole, cujOs mortos todavia e paradoxalmente
são os mortos que ainda têm vida, é o povo viv~. clamando- para- O Govei'no que não o escuta, porque, sem
dúvida alguma, este Governo está bem mais morto do
que a gente morta que não consegue mais falar para ele.
O Sr. Aloysio Chaves- Permite~me V. Ex' um aparte?
O SR. F~~_lO LUCENA--:-- Ouço com muita honra V.
Ex•, riobre Senador Aloysio Chaves.
O Sr. Aloyslo Chaves- Nobre Senador FábiO LuceM
na, V. Ex• está se referindo evidentemente a uma declaraç~o minhaJ que a Impressa reproduz. Vou ler, V. Ex• já
a citou praticamente de forma tex.tual. Quarido declarei
que O Rio não é Atenas, nem a Candelária o palco de
uma democracia greg'a para decidir a forma Qe eleição do
Presidente da República, a resposta está reproduzida
com absoluta fidelidade. Agora, o que não está publicado ilojornal é a pergunta que motivou esta resposta. O
jornalista nem me pergunto-u, ele simplesm.ente declarou
de uma forma afirmativa se com o comício de ontem não
estava resolvido o problema da eleição direta, -se Emenda
Dante· de Ofiv6irii ilão estava definitivamente aprovada,
aceitei? Então, respondi de uma forma que me pareceu
c·orretã, qtn.nne pareceu co'idial, dizendo que. o Brasil
nãO era A terias, nós não praticainos a: democracia direta,
em que o povo se reúne na praça para tomar as suas deliberações. Em outras palavras, é o que está dito aqui desta _for!J_1i. _Então, nós terí:amcis que v-otar no -COngresso~ e
isfó páreCe~me tão claro, tão evidente que não pode haM
ver nenhuma censura, a não ser a que V. Ex• está estabelecendo~ a uma resposta dada nos termos em que a dei
para a imprensª.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, ninguém,
evidentemente, iria dizer que o Líder do Governá Cometeria- o" despropósito de sensurar a mais de um milhão de
brasileiros; em absoluto, o Lídçr não faria isto. O que o
Líder -faria e fez- e é de seu-direitO- foi re"agir com a
ironização, em tom de chacota a ~co"nteci1pentÇ)s que
nada dizc::m de perto ao Governo. Eu qu_er~=_ver se o
Lí~~r:._do -Gov.~r!lo v~i repetir essã"s palavras na campanh:a__ deitoritl do _Pa,rá,- eÕ1 1986 ..
O Sr~ A_IoYSfõ Chaves·- V. Ex• pode ter certeza ...
O SR. FÁBIO LUCENA- Lá estarei presente...
O. Sr. Aloysio Chaves-· ... do que disser nesta Casa

digo dentro do Pará. E do que disser nesta Casa, nem nela, nem fora dela me retrato.
O SR. FÁBIO LUCENA - ... como convidado de
honra.
Sr. Presidente, gostaria que o Regimento fosse obedecido. -Q_Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• me concede um apa-rte,
Senador Fábio Lucena?
O SR. FÁBIO LUCENA --Sr. Presidente, pe-ço a observância do Regimento.
O Sr. Aloysio Chaves -

Permite V. Ex: um aparte?

O SR. P_RESIJ;>ENTE (Moacyr D_alla. Fazendo soar a
campainha.) - Eminente Líder Aloysio Chaves, po-r
gentil~za sol!çite o aparte ao orador.
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O Sr. Aloysio Chaves Sr. Presidente.

É o que eu

esta~ reiterando,

O SR. FÁBIO LUCENA- Se Deus vida me der, lá
estarei presente para ver, com os meus olhos de ver, que
a terra haverâ de r_oer, estas palavras ditas hoje, do alto
da intocab_ilida;de tribunícia do Senado Federal, ditas
para retardar a dedisão popular e para impedir que esta
decisão se materialize. Irei ver, Sr. Presidente, se estas
palavras serão repetidas ao bravo povo paraense, nas
eleições de 1986, quando_ ele escolherá o seu Governador, cargo que jã foi ocupado pelo eminente Senador
Aloysio Chaves, que também renovarâ os 2/3 do Senado
Federal.

? Sr. A~oysfo_Chaves- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Ouço V. Ex•, Para mim é
sempre uma honr~.
O Sr. Aloysio Chaves- Para reiterar a V. Ex' o que
antes disse à nlargem do seu discurso, parque V. Ex• se
dirigiu diretamente à minha pessoa, que as minhas declarações, nesta Casa e fora dela, eu as manterei em qualquer circunstância; não usarei da tribuna para depois recuar e me retratar, fique V. Ex• certo disso, aqui ou no
Pará, onde V. Ex' poderá ajudar o seu partido na campanha de 1986, ouvirá sempre de mim a mesma opinião e a
coerência com as minhàs atitudes com as posições assu~
midas. Mas quero - porque este assunto, ~final, é um
assunto lateral no pronunci;:tmento de V. Ex' --dizer
que no m.esmo jornal V. Ex~ encontra a minha declaM
ração no sentido de que o comício no Rio de'Janeiro, feito dentro da ordem, é uma prática da democracia legítima. Do Uder não partiu nenhuma censura a esse comício, ou ao comido ante~ior de São Paulo, ou a o_utros
comícios realizados em outras cidades do BrasiL Sempre
entendemos que- esses comfcios se constituem numa ma~
nifestação democrática legítima; é a prova da abertura
política; é o exeicício da denloCracia- neste País e pila ·sua
reiteração, só pOâe Cc:msolidar o regime democrátiCo no
Brasil. R.essalvamos.sempre que é preciso respeitar a Lei
e manter a ordem pública, o que foi prerfeitamente acautelado na reunião de ontem.~ este o meu pronunciamentõ; que agora -está sendo honrado com o discurso de V.
Ex' e com as considerações que está tecendo em torno·
d-essa matêrla. Mas, V. Ex• Sabe que eu poderia fazer
uma apreciação do comtcio de ontêm s~b o-Utro aspecto,
que inclusive não foi tocado aqUi: trma graride concentração sem -dúVida, ·sem dúvida alguma - mas uma
grande concentração sob o ponto de vista do exercício da:
demoCràcia, um-a prática salutar. Mas V. Ex• sabe que os
meios utilizados foram, infelizmente inadequados, imw
próprios, porque todo o comício foi custead-o pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. As barcas deixaram
de cobrar passagens, os ônibus deixaram de cobrar as
passagens, se utilizou toda a máquina administrativa do
Rio de Janeiro, uma importância elevada, considerável,
foi dispendida, dinheiro retirado dos cofres públicos
para fazer este comício, e ouvir o GoVernadOr do Rio de
Janeiro, ao encerrar, falar que vinte e quatro milhões de
brasileiros estão marginalizados, sem educação, sem saúde e sem instrução, ao mesmo tempo em que se empregava o dinheiro público naquele comício. Antes se empregaram mais de vinte bilhões de cruzeiros pafR construir o
samb6dromo no Rio de Janeiro.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, veja a que
ponto o desespero está ·IC"i"ando as grandes figuras públicas deste País. Desespero absoluto leva à absoluta falta
de_argum~nt~s. J?i~e~__ osjornais que um milhão de pesM
soas- e agora conforme o Líder do Governo- compaw
receram às_ praças pQ.blicos do Rio de Janeiro, levados
pela máquina_estadual e pelo dinheiro público malversado, da Administração do Governador Leonel de Moura
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Bri.zola. Ora, Sr .. Presidente, esse aspecto por ser credita~
do ao desespero- e evidentemente _os Srs. Senadores do
PDS não se deixarão contaminai" -por esse desespero do
Líder do Governo, votarão a favor o_u_ contr_a, de;ntro_da,s
suas convicções _e não insuflados pelo desespero que faz
com q~e o próprio Líder _do G.overno, na falta de_argumento outro, pelo menos que se c_oncjli_as_se comJlpOStura do cargo da liQerança.

O Sr. Aloysio Chaves- Não preciso ouvir de V. Ex.~-
essas recomendações. Eu me abrigo"-com cOmparações- e
juíz-os- de valor nesta Casa~·

O SR. FÁBIO LUCENA- Peço a V. Ex~ que não grite, porque será. inútil.
Peço ao Sr. Presidente que faça cumprir o-Regimento.

O Sr. Josê Llns- Estou na fila do a:parte.
O SR. FÁBIO LUCENA..- Na falta de argumentos
que se adptem à responsabilidade do cargo de Líder do
Governo, ·que é lim Cargo ·cujo exerCício vem-sendo honrado neste ParlamentQ e na Câmara dos Deputados, Q.ue
não pode em nenhum momento extrapola~ da sua linha
de ação sob pena da própiia Nação, com argumentos
aqui ixpendidciS pelo Líder do Governo, da Maioria,
ver-se em circunStânCias cónfU:sa:s, de nãO poder corretamente tirar coriclusões que permitam o ajuizarrientõ-Çoncreto da situação, do quadro em que está viVe"ildo.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ..., Lembro ao .
nobre Senador que ainda estamos na Hora do Expediente.
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, com a sua
tolerância, gostada_ que me dess_e 10 minutos, porqUe iniciei o meu pronunciamento às 16 horas e 13 minutos. V.
Ex• sabe que sou um cumpridor do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da.lla)- Nos t~r~os_
do art. 183, §- 19 do Regimento Interno:
-"A Hora do Expediente poderá ser prorrogada
por 15 minutos, pã.ra ·que O orador conclua o seu
discurso, caso não tenha esgotado o tempo de que
dispunha."
V. Ex• começoá a falar às IS horas e 12 m"inutos. Serlhe-ã assegurado, se passar a proposição desta Presidência, atê às 15 horas e 42 niinutos para· q-ue V. Ex• complete o seu pronunciamento.
A Presidência consulta o Plenário quanto à prorrogação da Hora do Expediente por mais 15 minutos.
Há alguma objeção_ por parte dos Srs. Senadores?
(Pausa)
Aprovado.
V. Ex• tem até às 15 horas e 42 minUtos.

O Sr. Aloysio Chaves-- Sr. Presidente, tenho a declarar a V. Ex• que concordo com a prorrogação. Mas, o
tempo reservado aos oradores é matéria regimental.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- f'. dentro do
Regimento que acabamos de decidir.
O SR. FÁBIO LUCENA -Ora ê com base no Regimento que o PreSidente está consultando o Plenário. Vêse, Sr. Presidente, que o desespero do Líder do Governo
começa a atropelar o própiio" Regiffiento.

Mas, um fato grave que aconteceu no Ri__o deJa_neiro
precisa ser comunicado ao Seilado da República: o Mi~
nistro da Justiça-, -o Sr. Ibrahin Abi-Ackel, mandou que
mais de dois mil agentes da Polícia Federal participassem do policíãlnento, da manutenção da ordem na cidade do Rio de Janeiro. Até aí, tudo certo, Sr. Presidente,
Nenhuma objecão, em que pese -às manObras urdidas
para comprometer o Governador do Estado do Rio de
Janeiro com p-roVáveis atas -de tumu1tos e de balbúrdias

naquela cidade. Horas antes do comíCio foraril-diStribuiw_
dos folhetos apócrifos dando conta aos comerciantes de
qUe suas lojas seriam sa-queadas peia multidão, que força
humana alguma poderia conter. Isso era para criar o t_url1ulto,'pa:I-a criai'áquele clirria
insegurança e_ de insatisfação que o Governo tudo fez et<into f~ para implantar na cidade do Rio de Janeiro. Pois-bem, Sr. Presidente, informações procedentes_do_Estado do Rio de Janeiro
dão conta de_que elementos da própria Polícia Federal
- atendendo a determinaçõ_es, naturalmente, do Sr.
lbrahim A bi-Ackel, que ao invés de estar dando cumprillJ!!.rilo aos encargos da sua função, ao invés de estar utilizando a Policia Federal para reprimir, por-exemplo, as
atividades de contrabando, que grassam no litoral e ein
certos setores do interior deste País- foram flagrados,
na cl_dã:de do Rio de Janeiro: nessã atíúide ins-Õlente,
nesse ato insólito de tentar incompatibiliz-ar o Governador Estado do Rio_de Janeiro com as autoriçladldede-rais. Isto, Sr. Presidente, deve ser registrado no Senado
f_ederal, para ci_ueseate~te, a fim d~julga~ento pela His·
tória, o grau de disposição de determinadasll.utoiidades,
disposição deletéria pútinente a determinados governadores, principalmente os governadores.dos Estados do
:Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Ge_rais a fim de
incompatibilizá.los com as autoridades f~derais ÇQJUO
promotores de desordem, e não de espetãculos orquestrados pela ordem mais abso-luta, mais respeitãvel e mais
elogiável como esse que se viu ontem, no Rio de Janeiro.
Quisesse Deus que o Presidente da R.ej)úblicit.--tlvesse o
poder de comando do Governador do Estado do_Rio de
Janeiro para impor oi-dem inclusive no seu Ministério
_ que Sua Excelência não mais dirige, não m~is comanda e
onde atas de rebeldia. estão comprometendo- o nome e a
autoridade do Presidente da República que deveriam ser
intocáveis perante a opinião pública brasileira, Lamentavelmente, o Senhor Presidente da República não copíou
dos Governadores Leonel BriZola_ e Franco Montara,
não copiou de Tancredo Neves, e não c_opiou de brasilei-ros ~utros qUe possuem de fato liderança popular, esSe
poder, essa capacidade de coordenação com a qual esses
Governadores desfazem qualquer intriga; intriga que Só
tem o objetivo de tumultuar o atu.al processo de reconquista da eleição para Presidente-da República pelo povo
brasileiro.
Com meu pedido de desCulpas, ouço V. Ex', nobre Senador Mário Maia.

ae

O Sr. Mário Maia- Nobre Sen_a_dor Fábio Lucena,
valendo-me do discu,rso de_V. Ex' queremos trazer o testemunho da apoteose que fOi o- coffiíCiO na Caildefária,
ontem à tarde e até o início da noite. Foi algó de nofável.
O Líder do Governo falou que as oposições teriam feito
-uma grande .concentração no Estado do Rio de Janeiro.
Mas, não foi grande, foi a maior CoriCe!lhiçãõ' qUe opovo brasileiro já fez neste País. Ela foi histórica e marcará data antes e depois do comício na can.-delária, porque não setã possível que os Líderes do PDS e os donos
do poder, neste País, não se emocionem perante aquele
espetãculo humano que o povo brasileiro deu na sala de
-visitas da consciência cívica-e politica naciOnais que é o
Rio de Janeiro. Ali estava uma amostragem de todo Q
povo brasileiro, de todos os Estados da Federação, ocupando a Avenida Getúlio Vargas, desde a Candelária até
a Praça da República, e a Avenida Rio Branco, desde a
Praça Mauá até as proximidades do Teatro MuniciPal,
coincidentemente em forma de cruz, como que aquela
multidão dizendo aos donos do poder que estava ali em
missão de paz, em missão de fraternidade, em missão
cívica, para sensibilizar esses sensíveis Lideres do PDS,
que precisam deixar os seus gabinetes e"irem pelo menos
a~sistir aos comícios, jã <fue não participaram, para não
ficarem fazendo depoimentos fora da realidade, por_que
assistiram ao- Corilício pela teleyisão. Foi um espet~_cuto
emocionante, e aqueles que não se em_ocionãm são indig-
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nos de viver, porque até as plantas se emocionam, qu-anto_ mais_as criaturas; pe~ante o _espetãOulo_ que_ o povo
brasileiro deu ontem no Rio de Janeiro,
-· -

O SR. FÁ~IO LUCENA- Concluindo, Sr. Presidente: Lamento nunca ter visto, depois de eleito Senador e
emposS-ado normalmente com os demais Senadores, hã
mais de um ano, lamento nunca ter ·visto o Presideilte do
PDS, o eminente e- policulto Senador José S"arney, em
qualquer tribuna deste Senado, em praça pública, onde
quer que seja, expondo suas idéias para que até os adversários, que o _admiramos, pudêssemos nos convencer,
ainda maíS; do erro dessas mesmas idéias.
Cçmcluindo, Sr. Pn:sidente,_ prop_onho que I')O Auditório Petrôni_o_ Portella, antes do dia 25 de abril, seja promovido um debate entre o DeputadÜ-Ulysses Guimarães
e o Senador José Sarney,_ apostando, pela grandez~ deste
Senado_, que, no dia deste debate o Sr. Senador José Sarney se ausenta do P;í~ .... --- · ·
·
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

O Sr. Aloyslo Chaves- Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Eu iria-Córi·
ceder a palavra a V. Ex', na forma do art. 16, item V,
mas concedo a palavra a V. Ex• como Líder de Partido.

OSR.ALOYSIOCHAVES PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIOR·

--MENtE.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Roberto Saturnino, que falarâ
como Líder do PDT.

O SR. ROBERTO SATURNINO (PDT- RJ. Como
Líder, pronutJcia o seguinte discurso. Sem revisã" do
orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senador~:
Eu teria me~o que faier o registro do fato de ontem,
ocorrido no Rio de Janeiro. b uma obrigação de Sena·
dor, é uma obrigação de Senador do PDT e do Rio de
Janeiro.
D Comício, como já foi dito e reconhecido aqui, o
maiorjâ- feito, jã realizado na Históriã deste Pais: Algo
que não é nem insólito, nem extraordinário;-po"rCtrie é
muito mais do que isso, é 6nico, é fato úniCO hoje na História do nosso País. Um milhão de pesSoas, não sei,- inul- tidão incontável, multidão incalculável. Acho e estou
collVeneido de que mais de um milhão de pessoas transitaram por aquela "encruzilhada da Avenida Presidente
Varias co-m a Avenida Rio- Branco, no Rio de Janeiro.
T_r_ãh-sitara!!'l e _permaneceram, muitas delas, a maior parte desse c_ontigentC de mais de um milhão, permaneCeu
ali durante horas. E num clima absoiutamente ordeiro,
nenhuma baderna, nenhum sintoma, sequer, de agitação
maior do que a normal em comícios, em manifestações
pú~licas dessa natureza. E num clima até festivo, Sr. Pre:sidente, _rymito à feiçã_o _do_s a tos p6blicos que se iealizaram no Rio de Janeiro, muito à feição do espírito docarioca e do fluminense que tende a dar sempre um caráter
festivo a essas manifestações de natureza pública. E mais
d.o que fes.tivo, comovenie, Sr. Presidênte, Quem. esteve
lá, quem lá como eu estive, como esteve o Senador
Mário Maia, como esteve o Senador Fernando Henrique
Cardoso, observou, percebeu, sentiu que havia um clima
que-comovia as pessas. Muitas pessoas, no palanque e na
rua, _chegaram mesmo às lágrimas, às lágrimas de
emoção, de emoção por ato público que, como eu disse,
vai além do extraordinário, porque é fato único na Hist9ría do nosso País.
Claro, Sr. Presidente, contribuíram para a realização
de uma manifesüiÇãO tão- gigantesca mú1tos fatores.

_
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Contribüira"in para que mais de um milhão de pessoaS
acorressem àquele comício vãrios fatores. Contribuiu a

consciência política âo pOVO do Rio de Janeiro, o alto
grau de consdência política do povo do Rio de Janeiro,
sem dúvida nenhuma; contribuiu a fon;;a da liderança do
GOVt!rriador Brizola-, conirlbUiu, inegavelmente; contribuiu a presença de artistas de prestígio, que, gratüifamente, e dezenas deles, dos mais prestigiados do nosso
teatro, do nosso cinema, da ·nossa televisão, do nosso rádio, passaram pelo palanque, claro que contribuiu. As-

cfavidãO, e assim procedeu o Congresso Nacional, por
iniciativa da Princesa Regente, abolindo de uma só vez,
sem pretender buscar fórmulas de concíliação, porque
quando o grau de mobilização atinge este nível, não há
fórmula mais de conciliação possível; o que é- preciso é
adotar a medida que o povo exige, que a Nação exige.
O Sr. Luiz Cllvalcante- Perminte V. Ex• um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO- Assim, também,
em outrOS poucos momentos di nossa Histór~a
sim como ccmtribuiu o esforço de mobilização, é in~gá
produziu-se tal grau de mobilização: no fim da Repúblivel. Houve um esforço 'de mobilização. E para esse es-ca· Velha, na crise de 1930, também como que se unificou
forço de mobilização contribuíram empresários, os em~
a dpinião pública do País, em torno da derrubada de um
presários de ônibus que deram gratuitamente o transporregime que já estava de tal forma desmoralizado, de tal
te durante meio dia daquela terça-feira; coritribuiu o esforma desgastado, que não tinha possibilidade de perduforço de mobiliZação dos diferentes PaftidoS, Clue vefl:deni.r; ainda que as fórmulas da legalidade- entre aspas
ram objetos, camisetas, distintivos, de toda a natÜ-reza,
- conduzissem a uma solução que era contrária àquela
numa campanha de levantamento de finanças, também,
grande aspiração popular.
acho que sem precedentes na nossa História~_E c!aro que
Assim, também, eu diria que em 45, na abertura de 45,
os recursos arrecadados,'dessa forma, pagaram grande
com a volta dos pracinhas da Força Expedicionária Bra~
parte das despesas. A Assemléia assumiu-parte das desslleira, vitoriosa na gÕefra, também s; produZiu essa uni-.
pesas, por votação unârirme de todos os seus represenficaCão de vontade popular em torno de um tema que era
tantes. E claro, o Governo do Estado e o Govemo do_
a- abertura- demoCrática- qUe o -Povo e a NaÇão exigiam,
Município também assumiram parte. Como teriam queimediatamente, naquela hora, como ela se deu rompenassumir, porque se tratava do interesse público; da segudo com um regime que durava t5 anos.
rança das pessas, da manutenção da ordem, se tratava,
enfim da preservação de toda uma multidão, da integriSr. Presidente, Srs. Senadores, creio, estou convencido
dade física de toda uma multidão que estava lá. E se o
por tudo o que tenho sentido, por tudo o que tenho ouviGoverno do Estado tinha que pagar à televisão_ e ao rãdo, por tudo o que tenho observado por este País afora,
dia para dar anúncios sobre como proceder, sobre as reque chegou, formou-se novamente um outro momento
gras de trânsito e tudo o mais, cumpriu um dever de_ auhistórico, scinelhante a esses, a que me- venho referir,
toridade pública. Dever esse, alías, que tem sido cumpriquando se cristalizam esta unificação da vontade popudo por outras autoridades, em cujas cidades •. em cujos
lar e esta mobilização da opinião pública, em torno de
Estados têm se realizado comícios desta natureza.
um determinado tema, e este é, no momento, o restabeleO próprio Piefeito de Recife pagou grande parte das
ciwento das eleições diretas já, não daqui a 3 ou 4 anos,
despesas do comício, Prefeito-dõ PDS, maS pagou gran~em fórmulas de conciliação, mas tout court, simplesde parte das despesas do comício realizado naquela cidamente, a restauração do regime tradicional da eleição dide. Acho que procedeu corretamente, porque trata-se de
reta para a escolha do Presidente da República. Não que
- esse_restabelecimento dessa eleição direta vá resolver tointeresse público, na medida -em que-está em jogo o inte---dos
os nossos problemas. Temos consci~ncia disso, e o
resse de uma multidão de pessoas que acorrem nestes
povo também a tem. Não vamos subestimar a inteligênmomentos, nestas circunstâricias. cia e a capacidade de percepção do povo, O povo sabe
Agora o que é importante é reconhecer que todos esses
que a eleição dlreta não vai resolver todos os problemas,
fatores, a mobilização, a consCiência polítfca e tu'do o -mas sabe também que é uma condição essencial, que é
mais, na verdade, são fatores menores diante de uma reauma condição sine- qu& non, uma condição sem a qual
lidade que está aí e que esta sim precisa ser reconhecida.
não emergiremos desta crise econômica, social e política,
Parece-me que o nobre Líder A!oysio Chaves quis sim,
que aí está in-stalada, e que também é a mais grave de
embora depois tenha retificado_ e tenha dito que não quenoSSa história. Ela também não tem precedentes em terno momento em que falou,
ria dizer, mas parece-me
mos de gravidade, durante toda a nossa história. Então,
quis diminuir um poúco a importância, o sig-nifléidO-é claro que: esta condição tem que ser atendida imediatadeste evento político: o maior comício da História- deste
mente, sem subt~rfúgios, sem procurar fórmulã:S especiosas, sem procurar uma conciliaÇão impossível, entre o
País.
que o povo quer e o que uma determimida cúpula, por
E este fator, Srs. Senadores, é também alguma coisa_de
razões muito particulares, JT:!Uito especiais, e muito ligaextraordinário, que em pOucos momentos de nossa Hisdas a interesses próprios e interesses não confessáveis,
tória tem o_co_ITido: -ê o grau de mobilização que uma
pretende ainda manter, contrariando toda esta vaga
questão, um tema produz sobre a opiilião pública sobre
imensa, que varreu o -Pais de Norte a Sul durante estes
o comportamento do povo, o grau de unificação da vonfiltimos meses em manifestações pUblicas crescentes.,
tade popular em torno de uma determinada questão. Em
porque essa vaga ê crescente e desemboca, desagua, esse
poucos momentos da nossa História produziu-se um tal
thàr de gente só pode desaguar num lugar, num oceano,
grau de unificação e de mobilização da opinião pública,
que
ê o da eleição direta ou da votação da emenda no dia
em torno de uma questão como esta que está ocorrendo
25.
hoje acerca das eleições diretas e das eleições diretas jâ,
Desculpe, nobre Senador, que eu tenha postergado
não daqui a três, quatro ou cinco anos.
tanto o aparte de V. Ex•, que ouço com o maior interesJsto ocorreu na campanha da Abolição, onde acho
se, como sempre.
que, sem dúvida alguma, houve todo esse espírito de mo-

que,

bilização, esta unificação da vontade popular, embora1
como muito bem ressaltou o Senador Cid Sampaio~ tivesse havido vozes que aqui e ali rebatiam, debatiam e
apresentavam argumentos contrários à abolição do regime de escravatura. Claro que eles eram capazes, -até, de
aduzir argumentos de natureza lógica, de natureza concreta diante, também, de: uma realidade que era o status
quo existente, mas o fato é que o pÕvo deste País, a
Nação como um todo, exigia a a:bofição do regime de es-

O Sr. Luiz Cavalcante- Eminente colega, V. Ex• disse que no comício da Candelária havia um milhão de
pessoas. Parece-me que há um exagero. Pela televisão me
pareceu quê havia apenas cerca de 999".999 pessoas. Muito obrigado.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Agradeço, nobre
-~Senador~ o apartCde V. Ex.', porque, realmente, não faZ

qualquer sentido estarmos aqui a discutir o número de
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pess-oas presentes e, por isso mesmo, mencionei de passa~
g'ern 'CSSa quantificaÇão, porque-o que importa é avaliar o
SlgilífiCidO.
- -

O Sr. Jorge Kalume- Permite V. Ex• um aparte?
O-SR. RbBER.tõ SATURNINO- E aqui é que me
parece está o cerne da questão a que mencionou o Senador Aloysio Chaves. O cerne da questão é que nós estamos diante de um momento histórico muito especial,
como em poucas vezes ocorreu na História da Repúblia,
e que nós precisamos ter sensibilidade e atenção para
identificar esses momentos, para que não, por um erro
de avaliação ou por uma falta de sensibilidade, possamos, por nossos a tos, por nossa responsabilidade, desencadear algo que pode ser uma tragédia para este País,
para os brasileiros em geral.
Ouço, com muita atenção o aparte de V. E.x•
O_Sr._Jorge Kaldme- Inicialmente, eu quero cumprinientiifV. Ex•-por sua sensatez, pela maneira com que
está conduzindo o-assunto relacionado com o comício,
ontem, no Río de Janeiro. Depois, a- análise·~que fez
sObre oS fatores que contribuíram para a grande ag:Iome~
ração. Mas, faltaram dois fatores: um, que o povo carioca é, por índole, extrovertido, alegre, e foi também uma
maneira de se divertir diante do grande sbow que lhe foi
principalmente, esse comício Só foi possíoferecido.
vel, meu nobre colega que respeito e sempre admirei,
principalmente pela abertura oferecida pelo grande estadista, Presidente João Figueiredo. Agora, eu queria me
valer deste meu aparte para protestar contra a acusação
que o estimado Senador pelo Estado do Amazonas fez
ao nobre Mit'ii"stró fbrahíin- Abi-Ackel, que tem um passado a recomendar o seu presente, que como parlamentar, como Deputado, deixou traç-os marcantes na Câmara Federal e, no Ministério da Justiça, tem se conduzido
como um verdadeiro estadista que ê. Portanto, a V. Ex'
eu quero consignar, má iS uma vez, os meus cumPrimen~
tos pelâ ·maneira prudente como está conduzindo o seu
dis<;:urs~, e ressaltar sempre. que tudo isso é possível
-graças ã abertura ín1cíal do Governo Geisel e materializada no Governo do Presideote João Figueiredo. Muito
obrigado a V. Ex• -

E;

O SR. IfOllERTO SATURNINO - Agradeço a ob·
servação de V. Ex• o aparte, as referências que faz, nobre
Senador, e ia_ até adiaiúar aqui uma correção às alusões
de V. Ex•, mas, antes que eu o fizesse, V.~~ mesmo_ o
fez, porque acabou se referindo ao-Presidente Geísel.
Eu ia fizá dUas -observações; primeiro, esse termo,
essa expressão, abertura oferecida pelo Presidente, não
m~ pa:rece adquada. O Presidente não oferece urna abertura, o Presidente teve, Vamos reconhecer, a sensibilidade de perceber que havia toda uma aspiração em favor
da abertura democrática, e tomou algumas iniciativas
que nós não deixamOs di reconhecer, Presidente João Figueiredo. Entretanto, também é preciso reconhecer que
antes do Presidente Figueiredo, o Presidente Geisel foi o
primeiro a ter essa sensibilidade -e a propor as primeiras
medidas que se consubSúiciaram num processo de aber~
tura, que infelizmente, que lamentavelmente, não teve o
.seu desfecho, não teve o s-eu coroamento e é exatamente
â falta desse_ coroamento e desse_desfecho que estão produzindo essa frustração, porque exatamente essa falta
veio coincidir com toda uma conjuntura de crise econômica e: social que leva o povo a um estado de frustração
muito pcrigoso, nobre Senad-or Jorge kalume. Por isso é
que é importante, uma vez mais, ressaltar o que hã no
cerne desta questão. No cerne está essa aspiração popular que não pode ser represada impunemente.
O Parlamento brasileiro, que é a instituição que tem a
responsabilidade desta decisão e nos impressiona mal
quando vemos o Presidente da República ir à televisão,
ou vii a público, como que a ditar as normas; a dizer: eu
quero isso, eu quero aquilo, deixo isso ou não deixo isso,
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eu quero aquilo, quando a _responsabilidade _é do Congresso está na COnstituição, está _na conSCiê!'tcíã~ de todos
nós. O -Congresso ...,... Deputados e Senadores - é: quem
têm a obrigação, a responsabilidade., e o dever_de decidir,
e decidir soberanamente, e decidlr cOm. a_sua sensibilidade ligada para o que o povo está a _exigir,- a· demandar,
constituindo-se essa demanda e essa exigênCia, Cómo _eu
disse, em um dos fatos raros de nossa história pelo grau
de mobilização que este assunto atingiu. Ficará o Congresso, o Parlamento brasileiro, o Senado brasileiro em
particular, insensível a essa maré de aspir:ição, ã- esse
mar de aspiração, a esse oceanQ_de aspiração? Poderá o
Congresso ficar ii:tsensível? Poderá o Senado constit~irM
se em ferrolho, em represa dessa aspiração? Poderá sim,
claro que sim mas a que preço? A que conseqüênCiaS esse
ato impensa-do, esse ato de falta de sensibilidade. para a
especificidade do momento histórico poderá conduzir o
Parlamento brasileiro e o processo de democratização da
País?
Ainda há poucos dias, publicouMse na imprensa uma
pesquisa de opinião sobre o prestigio do Congresso.
Uma pesquisa que não colocou, a nós Parlamentares, em
situação nada lisonjeira. Uma pesquisa que apontou um
grau de descrédito grande em relação ao Parlamento
brasileiro, de modo geral, Deputados e Senado_res_._ Pois
bem, não serã esse descrédito fruto de uffia falta de S,!!:O.S.ÍM
bilidade que se vem re>o'ela,ndo ao longo dos últim.os
anos? E que pode se agravar abruptamente, e que pode
se agravar calamitosamente no momento em ciue o SenaM
do ou a Câmara dos Deputados rejeitar, ou deíxar de
comparecer, o que me parece pior ainda do cfue a reM
jeição, porque o não comparecimento ê a fuga à responsabilidade, é a falta de coragem, desombridade, falta de
respeitQ para com esta Nação, para com este povo,
(Muito bem_! Palmas.) Como que fugindo desta obriM
gação que lhe foi atribuída pelo voto daqueles que delegaram esse poder ao Congresso. O que me parece pior
ainda do que votar contra é deixar de votar, é fugir a:o
plenáriO, fugir à obrigação_._
Para onde irá o descr~dito, que já é grande, caso o
Congresso rejeite esfa ~meitda que constituí hoje o fulcro
de todas as aspirações. Este ·é o cerne da questão, Senador.

a

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)..:... N"obre Senador Roberto sa:turnino, V. Ex• dispõe de 2.minutos
para concluir o seu discurso.

O SR. ROBERTO SATURNINO -Concluirei em 2
minutos Sr. Presidente, depois de ouvir .o aparte -·da
nobre Senador José Lins.
O Sr. José Lins- Nobre Senador Roberto Saturnino,
V. Ex• põe o problema a seu modo, aHâs de modo ponderado e, __ por isso mesmo, mereCe o nosso apreço.
Apreço que, aliãs, sempre o mereceu.

O SR. ROBERJ:O SATURNINO- Muito obrigado
a V. Ex•
O Sr. José Lins - Mas V. Ex• hã de c·onvír que as
comparações feitãS não foram- perfeitas. O moVimento
da escravatura começou de baixo para cima: famflias, fazendeiros, proprietários libertaram os seus escravos muito antes da Abolição Gifal. O _Cearã fez tainbêm a Abolição- da Escravatura bem antes que o País o fizesse. No·
caso .dos pracinhas foi feito em solidariedade, como sinal
de patriotismo e de reconhecimento pelo esforço de guerra feita pelo País, através daqueles homens que voltavam, muitos deles yulnerados e feridos. Mas este movimento de agora, nobre Senador, ê diferente. Ele se faz de
cima para baixo, a partir de um desejo, de uma bandeira
levantada pela Oposição. E eu temo muito, nobre senador Roberto Saturnino, que a OposiçãO tivésse levantado essa bandeira, oU que estivesse filzerido esses comícios, se tivesse certeza da sua maíOria ilo ·colégio Eleitoral. Essa dúvida invalida qualquer proposição ou- apre-

.ciaçâo_ que V. Ex• faça em torno da _legitimação dessas
pressões sobre o Congresso. V. Ex• se refere, por exemplo, à pesquisa que mostrou o Congresso com um nível
baixíssimo de fidedignidade junto à opinião pública.
. Mas não é pressionando o Colégio Eleitoral, nem a Câmara, nem o Senado que vamos valorizar e levantar a
imagem desta Casa perante à opinião pública. Finalmente, quanto, ao fato de V. Ex~ alegar questão de b_rio votar
de qualquer modo pelas diretas evitando a ausência, V.
Ex" não tem razão al,guma. O Partido de V. Ex• se ausentou, inuitas vezes, desta Casa·a firri· de não dar número,
por exemplo, quando da votação da Lei da.Política Salarial, quando da votação da anistia, quando da votação
de diversos outros diplomas legais submetidos à apreciação do Congresso. Repito. que a Oposi~ão tem sempre
dois pesos e.du_as me_didas: um peso e uma medida quando se trata de matéria do seu próprio interesse e outros
quando se trata de qualquer posicionamento _do PDS.
Estas as observações que faço, também, tranqUilamente,
. observando que nem tudo é exatamente com_o V. Ex• diz.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Nobre Senador.
não concordo com V. Ex• quando, ao preterrder distinguir aquelas analogias a que me referi dos rrioinentos bisl.
tóricos, V_. Ex• pretende f~e~ ~diferença entre este mo-ifiento e-o de outrOs que citei como sendo este uin rUovimento qu~ veio de cima para.. baixo, não concordo. Acho
que este movimento, realmente, partiu da própria POPU- ·
lação como um todo, é um desejo, é uma aspiração, é
. algo _q:u~ ~es~ab~_lece uma tradição q:ue _este_ p~vo quer
exercitar. Mas, isso, até ·neste debate, nobre Senador, eu
não o colocaria como questão fUndamental, colocaria
como um deSses po.ntOs que· devem -estar no cerne aqui
da nossa discussão, porqu·e- até mesmo se tivesse vinâo de
cima para baixo, o fato é _que o grau de mobilização atingiu ~quere nível que tonla este momento análogo a outros grandes momentos da História do PãíS onde a
Nação, como um todo, exigiu determinada medida que
as instituições, o Parlamento não podem negar sob pena
de acontecimentos q~e !!ãú_P_odemos preve_r, mas que se
podem tornar trágicos, podem se constituir comoção imponderável,_ comoção que não se pode medir e que, tamM
bém, não se deve subestimar. Não se toma uma tal atitude impunemente. Referi-me ao descrédito do Congresso
e acho que isso é muito grave quando se pretende Consolidar e alargar um regime democrático, é muito grave,
não é.só o descréaitO que constitui a ameaça grave
que pesa sobre nós. Algo de mais grave ainda pode acon~- tecer caso caia sobre a Nação, sobre a população a ducha fria e gelada de uma insensibilidade, no dia 25, a
todo este movimento ...

Mas·

O S-r. Mário Maiã- V. Ex~ me permiti um ap"ã"rte?

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Permito jã.
Mas, também queria ainda, rebatendo o aparte do
nobre Senador José Lins, dizer que também nãO concordo co_m a suposição de V, Ex• de que se houvesse o fato
contrário, isto é, se a Oposiçã-o tiveSse a mãioriã no Colé-gio Eleitoral, que a Oposição se comportaria da mesma
forma insensível, por que o PDS está se comportando e
negaria a eleições diretas. Tenho direito,.nobre Senador.
V. Ex• levantou uma hipótese e"tenho o direito, em nome
da Oposição, em nome dOs princípios qUe nós defendemos, em nome de nossas convicções, em nome do comportamento político dos partidos que compõem a Oposição, de dizer a V. Ex• que não ê verdade, que ê uma suposição. V. Ex• t~m o direito de fazer, mas que não corresponde à verdade, porque se a situação fosse inversa
nós, estou certo, daríamos o nosso voto a favor das
eleições diretas, exatamente por confiar no vOto pOpular,
por confiar na sabedoria, por confiar, enfiin, na expedéncia democrática como sendo a úniCa forma capaz de
se conduzir uma .naçãO pacificarilenie-pãra o seu destino,
destiilo maior, que é aquilo que todos nós brasileiros almejamos.
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O Sr. Mário Maia -

V. Ex• me permite um aparte?

. O SR. rRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a c_ampainha.) - Senador Roberto Saturnino, V.
Ex~ pode concluir o seu discurso, terâ o tempo que deseja~, mas peço a V. Ex~ que nã:o cOnceda mais apartes,
pois o tempo, de hâ muito, se esgotou.

· O Sr. Mário Maia pediria o aparte.
~~-O

Com a benevolência da Mesa,

SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,

apenas este aparte, porque S.

Ex~

jâ o havia solicitado

anteriorm~nte.

O Sr. Fâbio Lucena- Nobre Senador, fui o primeiro
a lhe pedir o aparte!
O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente,
trata-Se de um tema absolutamente preponderanJe sobre
todos os demais. Acho que ao nobre Líder do Governo a
Mesa concedeu, com justa benevolência, um tempo muito maior do que o Regimento Interno permitia e acho,
Sr. Presidente, que eu não estaria ferindo em nada o Regimento, nem Osentimento desta Casa, se pudess_e_ouvir
os apartes solicitados.

..-0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)~ E V. Ex• o
terá. A Mesa jâ deferiu o seu pedido.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado~
Concedo, então, o aparte ao nobre Senador Fâbio Lucena, que já o havia pedido anteriormente.

____ O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador Roberto Satur!JJnÇJ_, como fui citado pelo eminente Vice-Líder do Govefi!p, Senador Jor_ge Kalume, desejo co_locar episódios
repetitivos de que a Nação vem tomando conhecimento
nos últimos tempos, enxertando-os, com a _sua permissão, no discurso de V. Ex•
Quando da invasão da sede da OAB aqui em Brasífia,
sob medida de _emergência, o Senhor General Comandante Militar do Planalto declarou; "quebramos a cara".
Pois bem, Senador Roberto Saturnino, estava tudo
pronto- e basta que se acompanhe os noticiârioS dos
jornais-dos últimos dez dias- para agarrar o Gõvemador Leonel Brizola numa armadilha. Falo à cavaleiro,
porque sabe V. Ex• que o meu candidato à Presidência
da República é o candidato que o meu Partido irã indi. car, e não, lamentavelmente, o Governador Leonel Bdzola. Prepararam todas as condições objetivas para que
fóss_e_d_eclarado ou O estado de sítio ou o estado de enierM
· gencia no Rio de Janeiro. Esperavam fazer o Governador Brizola passar, perante os olhos atônitos da Nação,
como agitador e como incorrigível, agente da subversão.
Pois bem! "Quebraram a cara"! Essa ê que é a realidade,
porque o Governador Brizola deu aula de como se mantém a ordem, embora contrariando, tendo de lutar_ contra ~- nerastã ação, a conduta deletéria dos promotores
da desordem, subterraneamente, organizada. Os parabéns da Bancada do PMDB, da Bancada do PDS, dos
que vão votar pelas eleições diretas, a V. Ex•, Senador
Roberto Saturnino, porque o discurso de V, EX:•, como
sempre, contém palavras, expre.">sões que traduzem· a
mensagem que a Nação brasileira, aqui, no Sena'do, precisava ouvir, depois da grande manifestação de ontem,
no Rio de Janeiro.
O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito agradeço,
nobre Senador Fábio Lucena, agradeço, realmente, as
palavras de V. Ex•, as colocações que fez a fi:speíto do
Governador Brizola, as referências que fez ao meU disM
curso que, realmente, me enchem de satisfação; não diria
de_orgulho, mas de satisfação por ver o reconhecimento
de V. Ex' _que, para mim, vale muito.
OllçO b nobre Senador Mârio Maia.
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O Sr. Mário Maia- Nobre Senador Roberto Saturnino, a Liderança do PDS insiste em fazer uma colocação sofismátjca. Ficam querendO argumentar que eles
ainda continuam dando sustentação ao regime e ao sistema, eles que passaram 20- an-os impÕndo à Nãção, através de atas instituctonaís, - são inilmúos, _:__ de atas

complementares, as suas vontades, passaram 20 anos colocando as soluções_.da Nação de ~ima para

minando como o

seu- partiao

b~i_x_o,

deter-

deve se comportar e a

Nação brasileira também. Agora, vêm falar que o que'estamos fazendo, que 1 mil,hão de pessoas em praça púbÍi-=--ca, é em virtude do trabalho de aliciamento dos partidos.
Ora, nós estamos freqUentando as Praças Públicas do
nosso País, em várias cidades, e verificando que, desde-o
Acre até o Rio Grande do Sul, o comparecimento do povo, nas praças públicas, ê um comparecimento pacífico,
ordeiro, e espontâneo. Portanto, não cabe a insinuação
da Liderança do PDS. AcilO, nobre Senador, ciue o PDS
tem que se convencer que, após esta gestação prolongada
que se gerou lentamente durante esses 20 anos de arbítrio, chegou agora a um momento inevitável; entrou iriexoravelmente no trabalho de parto. Esta que é a verdade..
E um trabalho-de parto é uma coisa fisiológica, ê um fenômeno fisiológico, depois de desencadeado, não pode
parar. Então, a criança tem- que nascer, ou por parto
normal, ou por parto cezário. As eleições diretas, agora,
elas têm -que nascer, ou por-parto-normal ou por parto
cezário, porque esta é a vontade da consciência naciOnal.
Mas, tem que nascer, esta que é a verdade.

O SR. ROBERTO SATURNINO- Muito obrigado,
nobre Senador Mário Maia. V. Ex'- diz muito bem-; sedependesse só de moblltzação, Já me ttrou a resposta, O comentário da boca, o Senador Fernando Henrique Cardoso, no aparte anterior. Se dependesse só de mobilização, de esforço de mobi1ização. o PDS já teria realizado um comício pelo Colêgio Eleitoral gigantesco em
qualquer das capitais d-o País. Mas o fato é que não, é
que há um substrato de opinião pública, de mobilização
popular imenso, imenso effi torno -desSã" questão, à qual
não podemos fugir, sob pena de conS"eqUêncías imprevisíveis.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex•
um aparte?

O SR. ROBERTO SATURNINO -

Ou~o

o nobre

Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Si: Fefi:uUido-Henii(iUe Cardoso - Nobre Senador
Roberto Saturnino, eu queria tambêm "expressar a minha
concordância com os termos do discurso de V. Ex• Eu
estive no Rio de Janeiro e assistir ao comício. Quero relicitar o Partido de V. Ex•, porque foi o partido que organizou, no Rio de Janeiro, o comício c-om~Cftrpoio de tO~
dos os demais partidos, não só dã Oposição, mas seton!s
do PDS se fizerã.in repreSentar. Transcendeu de muito o
quadro partidáriO. _A Participação de homens como
Sobral Pinto e Barbosa Lima Sob-rinho, são realmente
marcos da vida política brasileira. Nós -não podemos
desconsiderar esse fato. O fato ê qUe estamos assistindo_a
um processo que só tem paralelo com a abolição. Lamentavelmente, não está aqui o Senador Josê Lins. Mas,
há pouco, disse que S~Ex• devia se dedicar à literatura e
ler José Luiz Borges, porque a política dele é imaginária.
Eu, agora,_quero dizer que a. história dele é incorreta. E
vou dizer até ex cathedrã, se me permitem, porque é incorreta. No processo da abolição, ele se esqueceu de que
a figura central, -luminar, fOi Joaquirri Nabuco. Então,
esse argumento que vem de cima para baixo é um argumento falacioso, e é atê irritante a afirmação de que as
famílias ricas deram liberdade aos escravos antes. Esse
argumento não compagina com o mais elementar conhecimento da História. Quando começou a haver um pro-

cesso favorável à álforria, é porque já havia um movimento popular de pressão enorme. Q.único parã.lelo com
o voto direto histórico possível ê o do Movimento dà
Abolição. Hâ outros, mas que deram em revolução,
como em 1930, com a queda da República Velha. Nós
preferí~{amOs que aqui desse na Abolição, ou seja, no
voto diteto. E o que o PDS nos propõe é a Lei do Ventre
q~re, ou melhor, dos Sexagenários, para garantir o Poder aos quejã estão há_ tanto te_mpo lã. De modo que não
vamos aceitar, nem o Ventre Livre, nem os Sexagenários.
Nós queremos,- realmente, a Abolição. E ê por isso que
me felicito com a posição de V. Ex•, do Governador Leonel Brízola, do seu Partido, que é_d9 povo brasileiro, de
todos nós.

O SR. ROBERTO SATURNINO - Extremamente
feliz, como sempre, o :!parte de V. Ex•, não só recolocando a verdade histórica no seu lugar, na questão da Abolição, como aludindo ao fato de que não está no grau de
atendimento das aspirações populares buscar-se uma
fórinula seinelhante â Lei dos Sexagenários, rião est~. O
que 9 poyo, o que a Nação está a exigir ê i-ealrilenti algo
de mais pronto, ê algo que resolva esse problema agora,
por quê? Porque agora, nós temos, diante de nós, diante
do nosso Brasil, uma crise econômica e social também
fortíssima e sem precedentes, cuja SÇ>lução requer a,autoridade de _um govern_o eleito, requer o respaldo ~o lítico
de um governo de voto popula~. enfiiTI, requer essas Condições que só a eleição di reta da tradição brasileira ·pode
preencher.
De forma que pensar-se numa solução, numa fórmula,
- iless.es momento& cruciais, nestes poucos momentos em
que se coloca em jogo uma questão que mo_blliza a opinião pública com este grau de intensidade parece-me alguma coisa de inviável, alguma coisa de inaceitável, porqUenãO- vai devolver o Cerne da questão, que é este: a
eleição di reta ag.ora; para a suàssão ·do Presidente Figueiredo.
O Sr. Cid Sáriipaio -

Permite V.--Ex) uffi- aparte? -

O SR. ROBERTO SATURNINO- Ouço, com -muita atenção, o aparte do Senador Cid Sampaio.
O Sr. Cid Sampaio- Nobre Senador Rçberto Saturnino, quero felicitá-lo pela magnífica e lúcida eXposiçãO
que fez, inclusive fazendo referência a esses fatos parale-los que concorreram para a grandiosidade do comício
ocorrido ontem. Agora, o que ê lamentável ê que, realmente, sejam interpretados os fatos usando as aparas dos
f~tos. Qüando, há pouco, fiz uma interferência, aparteandt)_ o ilus~re _Líder do PDS, falei na situação críticã
que Ô :Bra:Sfí atravessa. Falei; enüõ: ~a impossibilidade
- de todos nós corrigirmos tudo iSso _-que aflinge o povo.
No entanto, a·resposta que me foi dada foi a de que estava se pensando em corrigir a Constituição, no que serefere à interferência do Legislativo, nos orçamentos da
República, quando isso faz parte de um -conjunto paia
caracterizar um ponto crítico, que -hoje preocupa e aflínge a população brasileira. E agora aproveito, tambêm,
para- fazer Outras Observação com relação aos apartes
·que lhe foram d<:~dos. Foi salientado, pelo ilustre Senadoi do PDS, q-ue d_evemos, também, a irafldiosidade
desse comíçio à abertura pcilttic-a do Presidente Figu.eire- ~o ou~- ab~rtura política do Presidente Geisel. Acho que
é necessário que §C compreenda que, de_pÇl_is dessa noite
polar que tivemos, de 20 anos, quando. começa a chegar
a <l:urora, quando o sol começa a nasc~r. ninguém pode
atribuir a um governante que esteja suspendendo outrazendo o sol. Isso havia de acabar, como acabou em _todos
Ôs piiíodos trágiCos da humanidad-e, como acabou Hitler, como acabou Mussolini, como acabaram todos os
ditadores da História. Portanto, essa observação, eu
queria fazer a V. Ex'-, felicitando-o pela magnífica expo-

Quinta-feira 12 0665
sição que está f~zendo, e orientando, ou, referindo-me a
esse!' fatos para que nós passemos a discutir, aqui, os fatos nacion~.is, na sua integridade e na sua profundidade,
e não fazermos jogos semântfcos pãra diScutirmOs coisas
que não acreditamos, a apanhar os detalhes e reparos
que, na realidade, não têm a menor influência no-momento grave _que o Brasil vive da sua História. Felicíto-o
e espero que a sua exposição ajude a esclarecer os Senadores que ainda não tomaram a posição de acordo com o
molnento histórico que hoje preocupa o Brasil. Muito
obrigad_o a V. Ex•.

O SR: ROBER'(O SATURNINO -_Eu é que agradeço, nobre Senador, quando V. Ex• insiste que é preciso
ir aos fatos- e não fiCã-i naS aparas dos fatos. Precisamos
ir ao cerne da questão, precisamos, realmente, refletir
com a consciência_ amadurecida pela crise, amadurecida
pelo clamor popular, amadurecida pela responsabilidade
que pesa sobre nós. Vamos esperar, realmente, do fundo
da alma, que o Senado e a Câmara dos Deputados não
funcionem como réPresa, como ferrolho da 8 ninde aspi~
i'ãÇ~~ -pop~fiu pelas- eleições di retas que aí estão_. O Parti-do do Gover.no, o PDS lá esteve representado, no comfcio da Candelária, por um Deputado Federal Theodorico Ferraço, e um Deputado Estadual. Sentimos, Sr. Presidente, po!que estaria fá, pelo menos em espfrito, preseilte tamiJéfn o Vice-Presidente Aureliano Chi:tves, no
exercício da Presidência, que já se declarou publícari1ente
favorável às eleições dirétas, que votaria, se fosse
membro do parlamento, temos a certeza, votaria pela
aprovação da Emenda Dante de Oliveira. E, vamos_ crer,
vamos esperar, vamos nos convencer de que O PDS, na
Câmara dOs Oeptuados, e no Senado Federal, há de ter
sensibilidade para essa grande aspiração, há de ter compreensão para a gravidade do momento históricO,- para a
especifiCidade dessa questão, e irá ao cerne dela, votando
e aprovando a emenda pelo restabelecimento imediato
das eleições- di retas.
Mllito obrigado, Sr. Pres.idente e Srs. Senadores.
(Muito beml)
O SR. PRFSIDENTE (Lomanto JÚnior) - Concedo
a palav~a ao nobre Senador Itamar Franco, como Líder,
por delegação da Liderança do PMDB.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.)- Sr. Presidente, creio que a notícia (j_ue vou
ler, em nome da Liderança do PMDB, assume, neste momento histórico que a_ País vive, uma importância fundamental. Entendo, mesmo, que o debate travado hoje,
nesta tarde, se modifica com a declaração que passo a
ler, e que as agências brasileiras acabam de receber do
exteríor:
"O Deputado Alcides Franscicato informou -ontem que, ao embarcar para Madrid, o Presidente
João Figueiredo lhe disse que se estiveram presentes
ontem nó-comício 1 milhão de pessoas, haVeria um
milhão e uma, caso ele se encontrasse nessa cidade.
O Presidente lamentou que o PDS não tivesse tomado a bandeira dits eleições diretas, deixando com as
Oposições a liderança em favor dessa aspiração popular. Lembrou-que fora ele a primeira pessoa a falar em di retas através de entrevista sua na ~frica."
E importante, Sr. Presidente, além da palavra do Deputado A lcides Pransciscato e creio que as agências tambêm receberam- "também o porta~voz Carlos Átila la- mentou que o PDS não tivesse levado adiante a campanha pelas diretas. ''
O Sr. Fernando Henrique Cardoso um ap~rte?

Permite V. Ex•
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O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Tenho impressão
que, há poucO, nós falávamos~ aqui sobre a Abolição. En~
centramos a Princesa Isabel. O Presidente Figueiredo, à
condição de estar na África, expressa o sentimento do
povo brasileiro_. Nós,- do_ PM_OB, não temos que fazer
mais do que nos regojizar cOm O fafo de que o Presidente
tenha, embora tarde, lembro a frase da Bandeira da Inconfidência, da terra de V. Ex'-., Liberto quae sera tameo, melhor tarde do que nunca, liberdade ainda que
tardia - realmente sentiu o apelo nacional e, mais uma
vez, de longe, na África, mesmo loc_al, atê com simbOlismo por causa da_ Abolição da Escra'\i'atvra~ estabelec~
aquela ponte que nós sempre quisemos, não será mais
necessário rampa de planalto alguma, estâ feita uma
ponte transcontinental de entendimento perfeito entre o
sentimento popular e õ sentimento do Presid~nte:.da .República, que se juntou çomo o mithion~imo primeiro
participante do comício da Candeláriª ~-não é verdade?
- e que, realmente, com muita perspicãcia, mostra que
essa bandeira é do povo, que o PDS, sendo um Partido
brasileiro, já. deveria tê-la toma.do.há muito .te.mpo, estar
fazendo coro conosco aqui, ao invés de ter de se submeter à tortura de buscar argumentos difíceis de serem sustentados, em nome de um Governo .que acaba de mos~
trar que teve sensibilidade de ir mais rápido que os seus
lideres e apoiou a nossa campanha, a campanha do povo
brasileiro. Eu me regozijo com V. Ex~.

mos, em primeiro lugar, conferir a sua ex~tidão, a sua
veracidade, para não estarmos, aqui, no Senado, nos
precipitando e fazendo determinados tipos de colocação
que serão, talvez, amanhã, corrigidas pelos fatos, ou pela
verdade dos fatos.
O Sr." AleXandre-

cOsia-· Pérmité V. Ex• -um aparte?

SR. ITAMAR FRANCO- Permita primeiro eu dize:r ao Senador Aloysio Chaves o seguinte: não foi apenas o Deputado Alcides Franciscato, conforme a notícia
lida por mím. V. Ex•, que tem o texto aí, há de veríficã.r
que também a· porta-voz Carlos Átila lamentou que o
PDS nãO tivesse levado adiante a campanha pelas diretas.
Mas a importância da leitura dessa notícia- e eu o
faço por delegação da Liderança do PMDB - é que,
veja V. Ex', o PresidentedissequeeJe, Presidente, se estivesse aqui no Brasil seria I milhão e um no comício do
Rio de Janeiro.
O Sr. Roberto Saturnino era. "Diretas Já".

Um comfcio cujo slogan

O SR. ITAMAR FRANCO Já".

É evídente,''Diretas,

o" sr: Aloysio Chaves-- ISso- consta das declarações
do Deputado, segundo a nota.
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O Sr. Aloysio Chaves- Mas nos termos em que V.
Ex• quer tirar conclusões. ~diferente." Estou comentando, porque essa leitura não poderia passar, aqui, sem um
registro também da Liderança. Mas V. Ex• desejaria ler
essa nota com um silêncio sepulcral aqui no Senado, e
que presente o Uder, com o seu silêncio, estaria concordan.4Q com o;:; fatos.
O SR. ITAMAR FRANCO- Vou usar o verbo no
condicional. Sabe o que eu gostaria que V, Ex• fizesse;
neste instante, ao ler essa nota?
O Sr. Aloysio Chaves- V. Ex• gostaria de quê'?
O SR. ITAMAR FRANCO- QueeugostariaqueV.
Ex• tivesse feito?
O Sr. Aloysio Chaves- Que V. Ex• tiveSse.. se reportado a uma nota oficial do Presidente da República.
O SR._ITAMA.R FRANCO- Que V. Ex• tivesse levantado e aplaudido o Presidente da República, em defesa das .eleições diretas.
O Sr. Aloysio Chaves- Mas, não. V. Ex• vaí à Tribu·
na da Imprensa, apanha uma nota com uma declaração
de um Deputado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Nós poderíamos até
trocar de papel.

O Sr. Aloysio Chaves - Permite V. Ex!.....u.m_aparte,
nobre Senador Itamar Franco.
.

O SR. lTAMAR FRANCO - Primeiro, Senador
Aloysio Chaves, o Presidente diz a quem? A um Deputado federal.

O Sr. Alexandre Costa permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO - Eu irfii responder ao
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, mas ouço_

O Sr, Aloysfo Chaves- Mas quem disse que o Presidente diss.e_? -

O Sr. Aloysio Chaves- Não. O papel que eu tenho
em mãos é o mesmo, Senador.

O SR. ITAMAR FRANCO- E quem é que disse que
o Presidente não disse? Pergunto e~ a V. Ex•

O SR. ITAMAR FRANCO- Sin3:dor, Líder do Governo, vamos à seriedade do debate.

V. Ex.'.

O Sr. Aloysio Chaves- Não precisa responder, S. Ex•
é da mesma linha do seu pronunciamento.
O SR. ITAMAR FRANCO- Mas, até por uma questão de gentileza, eu teria que responder. Mas, com muito
prazer ouço V. Ex~ .• convencido estou de que não v.ai
desmentir a notícia.
O Sr. Aloysfo Chaves- Nobre Senador Itamar Fran..;
co, V. Ex• lê, como eu, chamado aqui à tribuna da imprensa, uma nota mimeografada de uma agência interna·
cional sob a responsabilidade de Antônio Martins, transcrevendo declarações do Deputado Alcides Franciscato,
não do Senhor Presidente da República. A nota - peço
a V. Ex• para não_ incidirmos aqui num erro e, às vezes,
até numa precipitação com base num documen.to dessa
natureza -divulgada pela Imprensa é, nos seus termos,
contraditória, pOrque,.depois de afirmar essa preferência
pela eleição direta, aduz textualmente:
''Sobre a emenda que será enviada ao Congresso,
na segunda ou terça-feira, Figueiredo teria informado ao Deputado que a data do restabelecimento das
eleições diretas para a Presidência seria o ano de
t 990, enquanto os prefeitos passariarri a ser eleitos
em novembro próximo."
Veja V. Ex•
O Sr. Jaison Barreto - Conclua a nota, Senador
Aloysio Chaves, se me permite o oiador.
O Sr. Aloysio Chaves- Se o Presidente desejaslle afir-.
m~r ou reafirmar uma posiÇão pessoal, em favor das
e!eiçõeS diretas, não iria mandar uma proposta da sua
iniciatíva e responsabilidade, trãnsferindo-a para 1990. E
atente V. Ex• para o texto;_ " ... teria declarado o Deputado~.''- já é aí quem fala o jornalista;.."~~· teria declarado .. .'' Veja V. Ex~ que isso é uma nota que nós precisa-

O Sr. Aloysio Chaves - É a atuação coerente do Presi~
"dente,. declarando que ia mandar uma mensagem ~o
Cong~esso Nacional, propondo a eleição direta para
uma data posierior.

O SR. ITAMAR FRANCO -A pergunta cabe.
O Sr. Aloysio Chaves- Ou então hã uni.a incoerência,
uma contradição na· própria nota: O SR. ITAMAR.FRANCO -.Ao ~ntrário, Ex•, não
há incoerência.
O Sr, Aloysio Chaves- Peço a V. Ex•, Senador Mário
Maia, que não venha em Socorro ao orãdor, com ãpiirtes
laterais fora do microfone, porque o nobre Senador Itamar Franco é um homem brílhante, experimentado nos
debates parlamentares.·
·
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu me surpreendi com
a intervenção de V. Ex•
Q .~r. Aloysio Chaves -

V. Ex• verifica, nobre Seriador, que é uma declaração atribuída ao Deputado, e a
mesma nota diz que o Presidente mandaria uma proposta, de sua autoria, para restabelecer as direta.s em 1990.
Veja V. Ex• que há uma contradição flagrante._
O SR. ITAMAR FRANCO- Em absoluto, Senador.

Sena_dor Itamar Franco,

O Sr. Aloysio Cba.ves- Não. Mas V.

_Ex~

veri.ftque.

O SR. ITAMAR FRANCO- V. Ex.t_vai-me pei'mítir.
Eu lhe dei o aparte e agora vou falar um pouquinho.
O Sr. Aloysio Chaves-::-· Pois nào. Só quero friSar que
é uma nota atribufda ao Dep~tado AlcídC! f~anciscatO.
O
ITAMAR FRANCO - Mas veja, Sen~dor
Aloysio Chaves, nobre Líder, e é sempre um prazer discutir com V. Ex~

SR.

O Sr .. ~enedito Ferr'!ira --Sena-dOr Itamar frimCo, V.
Ex• me permite fazer uma observação?
O SR. ITAMAR FRANCO- Sô um miilufínho.
Veja V. Ex• que eu tive o cuidado de dizer que as agên~
cias. de .notícias brasileiras haviam recebido o ·seguinte
nota, e li: "O Deputado Alcides Franciscato .. ~", que não
é qualquer pessoa.
O Sr. Benedito Ferreira- Agora é Alcides ou Francisco? P_orque no início era Francisco Fran.c.isc.ato.
O SR. ITAMAR FRANCO cato.

Eu li Alcides Francis-

9_ Sr. Benedito Ferreira- Não, V. Ex-,
Franciscato; tanto que anotei aqui.

te~_ Francisco

O SR. ITAMAR FRANCO- Isso não intel-essa. V.

Ex•, Senador Benedito Ferreira, está um pouco preocu-

.O Sr. Aloysio Chaves- Então, primeiro: a nota não é
do Presidente da.República. Como Uder do Go_venw ..
eu não posso comentar essa nota, porque não tenho um
documento oficial.

pado. Porque quando_ o Presidente da República fala em
defender as.eleições di retas sei que V. Ex• fica um pouco
ansioso.

O SR. ITAMAR FRANCO-. Mas V. Ex• já está co~
mentando.

O_ Sr. Benedito Ferreira--:- Não, fico ·preocupado é
coffi a intelígência e a habilidade de V. Ex•
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O SR. ITAMAR FRANCO - -M-ãS

antes de dar o

aparte a V. Ex'- eu queria continuar o meu_diâlogo com o

Líder de V. Ex', e terei muito prazer em dialogar, depois,

com

V,

Ex•

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Senador
Benedito Ferreira, só aparteie com a púiTUssão -do ora~
dor, por gentileza.
O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Presidente, é impoi-~
tante- e veja como se foge- pois há pouco o Líder do
Governo ocupava esta tribuna para rebater e dialogãi
com o Senador Fábio Lucena, e buscar Os jornais. O
Líder do Governo falava em buscar um modo de enfren~
tarmos a crise, que está latente, que está presente hoje,
neste País, não o Brasil real daqui, o Brasil lá fora, o Brasil de um milhão de pessoas ou de quantas pessoas for. E
aqui está a grande saída p~ra a crise, Sr._ P_rçsidente: é
Sua Excelência o Senhor -Presidente dil Re"pública desembarcar, aqui, com a emenda das eleições direias,-oU_então aprovando a emenda que está no Congresso NaCional. Não há como dizer, é o Presidente quem diz que se
ele estivesse no Rio de Janeiro, Semi.dor Robeito Saturnino, no comício ...
O Sr. Benedito Ferreira- A nota ê:"que diz isso af, n-ão
é o Presidente.

O SR. ITAMAR FRANCO Oposições brasileiras, ele seria ...

...organizado_ pelas

O Sr. Benedito -Ferreirã---- A nota informa.
O SR. ITAMAR FRANCO - Sua Excelência disse,
nobre Senador. V. Ex• terá, depois o aparte, tranqüilo. O
Presidente disse, através do Deputado Federal, amigo do
Presidente, tanto é amigo que está ao lado do Presidente
na viagem, nós aqui não estamos ao lado do Presidente
na viagem.
O Sr. Roberto Saturnino- t=: quem recebe as confidências.
O SR. ITAMAR FRANCO- Ele está viajando com o
Presidente, está gozando as delícias de conhecer Marrocos, e hoje conhecer a bela Capital da Espanha.
O Sr. Jaison Barreto Franco?

Permite, SenadOr- IúUnar

O SR. ITAMAR FRANCO- O que quero sintetizar,
Sr. Presidente, o que é importante, é que na África já o
Senhor Presidente da República se declarou a favor das
eleições diretas, e não foi possível um desmentido, porque as televisões estavam ali, o vídeo _estava ali, e a voz
do Senhor Presidente saiu_ defendendo as eleições dlretas.
O Sr. Jaison Barreto -

Permite, nobre SenadOr?

O SR. ITAMAR FRANCO -

Pois não!

O Sr. Jaíson Barreto- O importUnte- eu gostaria
de salientar, e essa nota já está entregue ao COmitê -de
Imprensa - ê que foi falado aqui erri negociãÇão. Há
duas constatações: primeiro, que os ares africanos fazem
bem a Sua EXcelência o PresidCtlte da República, pois
essajáé a seguilda manifestação dara nesse s-entido; e no
final da nota, e quer me parecer que o nobre Uder- e
gostaria que ele lesse a nota na íntegra, porque t(ve a
oportunidade de ler uma nota transmitida pela Globo,
que merece a maior credibilidade junto ao Governo Federal- termina a colocação de que a emenda será-C-ncaminhada, sujeíta à negocia-ção, Oque me parece um fato
novo, um adenda, porque se trata agora, de um problema de cronologia, e aceita Sua Excelência negociar com
a Oposição. Eu gostaria, e atê faço um apelo ao nobre
Líder do Governo, que leia a nota, na íntegra, porqUe me

pare~e _que, pelo texto,_ sobre no final.._" .. ,sujeita _à negociação com a Oposição". E: isso ou não?

O SR. ITAMAR FRANCO__: O imp-ortante, Senador
Jaison Barreto, é que quero levar o enfoque_do debate ...
O Sr. ,Aloyslo Chaves- Estou intervindo, através de
um aparte, ao invés de, na qualidade de Líder, ocupar a
tribuna, pois estou impedido de falar novamente, anão
ser através de __um aparte que está-me concedendo o
nob~e Senador.

O SR. ITAMAR FRANCO- Vou explicar a V, Ex'
O que se percebe, pela intervenção do Líder, ainda não

acreditando na nota, é que se configura aquilo que se
tem dito,_ e que eu já o disse aqui, nesta Casa. Que o Senhor Presidente da República deseja as eleições diretas,
mas que há uma estrutura de poder, inclusive chefiada
pCfo PDS, que não quer dar as eleições diretas neste País.
Esta que é a verdade.

O Sr. Aloysio Chaves -

Permite V. Ex' um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO --- ftobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Aloyslo Chaves - Essa pressão era para Preservar uma situação jUridicamente constituída, e sob o p01l~
to de vista politicamente constitL:úda, eleitoralmente
constituída. Agora, inusitada é a posição dos governadores dos Estados onde a Oposição venceu, que não aceitam, agora, não provocam o debate, não apresentam
emendas de eleições nas capitais; e deixaram--de dar número, no ano passado, simularam uma mobilização que
não foi adiante. V. Ex• sabe que muitos governadores es_-_
tão preocupados como o do Estado de V. Ex', em São
Paulo, no Rio de Janeiro, em evitar agora uma eleição
direta para a Capital de Estados.
O Sr. Hélio Gueiros- Permite V. Ex' um aparte?
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. l'fAMAR FRANCO . . .:. . Sen-adO? Hélio Gueiros; Ouvirei o Seil<idor FernandO He-nrique -Cardoso e,
em seguida, V. Ex'
Srs. Senadores, não vamos ver o que se foi, queremos
discutir o momento atual, o momento presente, aliás
convoc~do Por
Ex•, e é o que faço, trazendo, hoje,
através-da palavra do Deputado Alcides Franciscato e,
mais em seguida, pela palavra do Porta-voz da Presidência da Repúb!ica.

v:

O Sr. Aloysio Chaves- Não recebi nenhum comunicado oficial da Presidência da República!
O SR. ITAMAR FRANCO -_V. Ex• teria oportunidade- e sabe que pode fazer isso rapidamente enquanto
falo, enquanto ouço os apartes- de pegar o telefone e
falar com a Presidência da República imediatamente. E
quem saQ_e, a Nação ficariã escla:reCJaa, de uma vez Por
todas, ~e i~sQ_ é verdade ou mentira, se as agências receberam _i_~so de qualquer telex. Isso é que é importante. V.
Ex~ Sabe que pode fazer isso rapidamente. Enquanto eu
ouviria os <!partes dos nobies companheiros de V. E."t•,
dos nobres companheiros do PMDB, a imprensa já poderia ter a confirmação ou não dessa fala. f: tão fácil, hoje, fal<u: e .~~b~r_.
O que é_ fundamental, nobre Senador- e V. Ex•s precisar:n.ªcostumar-se com iSso- o Presidente disse que se
estivesse aqui, teria comparecido ao comício. Nós temos
que aplaudir ...
O Sr. Aloysio Chaves- _É 3 primeira vez que vejo a
OposiÇão ceirai fileifas em torno das deci8rações do De-
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putado Alcídes Franciscato, transformá-lo numa nota
oficial, dar-lhe uma_ a~lentfcidade indiscutível e
transformá-lo no porta-voz oficial da Presidência da República.
O SR. ITAMAR FRANCO - Não, eu estou aqui me
filiando ao que disse o Presidente ao Deputado Alcides
Franciscato.
O Sr. Aloysio Chaves- Este fato para mim é uma surpresa.

O SR. ITAMAR FRANCO- E o que disse o portavoz? V Ex• não comentou o que disse o porta-voz. Então, va~os 30 porta-voz ...
r

-O Sr. Aloysio Chaves -

O porta~voz não fez declara-

ções~

O SR. 1TAMAR FRANCO - Este não fez decla·
raçãot Mas está aqul...Também o porta-voz, Carlos Ãtila ... " ~ ainda é o porta~voz, não é, ou não ~']
O Sr. Aloysio Chaves - O porta~voz não pode falar
sobre nota que o Presidente não emitiu, nobre Senador.

O SR. ITAMAR FRANCO- '-'0 porta-voz lamentou
que o PDS ... "..,.- vi;:ja, o PDS, o PDS de V. Ex•, o PDS
que V. Ex• tão bem chefia ...

O Sr. Aloysio Chaves-· E espero que seja o dele
bém ...

tam~

O SR. ITAMAR FRANCO - .,..."não tivesse levado
adiante a campanha pelas diretas. Ainda acho que há
tempo de V. Ex•s levarem adiante essa campanha pelas
eleições diretas, não discuto isso".
Ouvirei o nobre Senador Hélio Gueiros e em seguida
os outros nobres colegas.
O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Itamar Franco,
é evidente que o Presidente Figueiredo tem sempre que
falar atr~vês de interposta pessoa, porque até hoje, desde
que assumiu, nunca concedeu uma entrevista coletiva no
Brasil. Ele só fala à imprensa quando está aí por fora.
Quando esteve a primeira vez na África realmente concedeu entrevista à imprensa na qual disse que era favorável
às eleições diretas, mas declarou que o seu Partido não
era. Então, ao contrário do que diz o ilustre Uder da
Maioria, Senador Aloysio Chaves, que acha que há uma
contradição na notícia, creio que ele é absolutamente
coerente com a declaração do Presidente da República.
Ele disse a primeira vez que era a faVOr das e"leições diretas e o PDS não era, e agora volta a dizer que é 3 favor
das di retas, m3:s o PDS nãq_é, Então, agora, ilustre Sena- dor ltamã~ Fra~co, o que o PDS tem que dizer é se assume ou não sozinho, exclusivamente, a responsabilidade
de rejeitar as eleições diretas já, porque é preciso frisar
sempre que tem que ser já. Esse negócio de todo mundo
aqui ser a fã"Vor daS eleições diretas, mas só para os nossos filhos, netos e bisnetos, esses cidadãos, esses parlamentares estão dispensados de dar essa opinião, porque
não interessa, o que no.s interessa saber é quem é partidário das eleições di retas já! De modo que, com o reiterado pronunciamento do Senhor Presidente da República, atribuindo a responsabílidade, não diretasjá ao-PDS,
nós temos de_,_ agora em diante, cobrar exclusivamente do
PDS o apoio ou a rejeição à tese das eleições diretas.
O SR. ITAMAR FRANCO - Senador Hélio Gueiros, o 1001 foi favorável às eleições diretasjá. Não é verdade?
O Sr. Benedito
inscrição?

Ferreira~

V.

Ex~

vai aceitar a minha

O Sr. ~lexand_re Cos!a- V. ~x.': me per:mite um apar. te'i-- - .. . -
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O SR. ITAMAR FRANCO- Vou_Q_I.WiLP_JJJLbreSe-nador Alexandre Coslc;t, em seguida o Senador Fernando

Henrique Cardoso e depois ouvirei V. Ex' Senador Benedito Ferreira.
O Sr. Alexandre Costa- MeQindo suas próprias pala~
vras, o que se apercebe, o que se configura é que nós vivemos dias difíceis no Brasil. S_e lhe disser que desacredito que o Presidente tenha dito isso, não estou, tamhém,
sendo sincero. Sua Excelência pode ter dito, mas se disse
não foi sincero ao dizer.
O SR. ITAMAR l'RJ\NCO

~

Eu acredito.

O Sr. Alexandre Costa- Absolutamente, não foi sincero ao dizer. Lançar sobre o PDS_uma responsabilidade
que é dele, o que não é a primeira vez, não é justo. Absolutamente, não é justo. E a coisa é tão séria no Brasil,
que já não se sabe mais nem-quem é o po-rta-Voz do Governo. Já o Sr. Alcides Francisca tO é o Átila do Brasil no
exterior. Então, veja V, Ex~ que eu não desacredito na
nota, não desacredito _que o Presidente haja dit9 isso,
porque ele já disse uma vez, há pouco tempo, na Africa.
Mas, se disse, não foi sincero e não cabe responsabilidade do PDS. Veja bem, Senador Itamar Franco, que-nem
a Oposição está- sei1do justa, eximir o"leão e querer lutar
com a pulga, não é dos homens bravos.

O Sr. Hélio Gueiros -Quem são as pulgas?
O Sr. Alexandre Costa- Nós políticos. Nós políticos
somos as pulgas, somos_ os fracos,_O_u tem algum político
forte? Não!

O Sr. Mário Maia- É verdade, hã 20 anos que esta-mos nesta peleja.
O Sr. Alexandre Costa- Nós políticos somos-Os fracos. Então, se há algum responsável por eleição direta ou
indireta ou vice-in-direta ou_subdireta, é o Poder Executivo no Brasil. Muito obrigado.
O SR. ITAMAR FRANCO - Setiãdor Alexandre
Costa, veja _que V. Ex•, sensatamente, não desmente o
que a agência de noticias _está transmitindo. atf_?-V~s _Qo_
exterior para o nosso País e eu __estou ·repercutindo.
O Sr. Aloysio Chaves- Eu declarei que não comentava uma nota que não era oficiaL
O SR. ITAMAR FRANCO

~

Nào, eu ...

O Sr. Aloysio Chaves- Estou fazendo apenas uma
observação para deixar bem clara a minha posição.
O SR. ITAMAR FRA~CO - Estou até aguarQando
que V, Ex• venha comentá-la oficialmente, ainda hoje, se
for o caso.
Mas, Senador Alexandre Costa, V. Ex• diz que se o
Presidente falou, V. Ex• acredita, porQue ele já o dissç
uma vez, não é verdade? t. o argumento de_V. Ex_•.
Então, vamos partir da primeira suposição de V. Ex•,
o Presidente se declara a favor das eleições diretas ...
O Sr. Alexandre Costa- Não digo que acredito, digo
que não desacredito.
O SR. ITAMAR FRANÇO- Quem não desacredita
passa a acreditar, creio eu; senão nós teríamos que buscar outro tempo do verbo, o que seria difícil nessa altura.
Então, só para efeito- de argumenfação" e diálogo com V.
Ex•.
Se o Presidente disse que seria ...
O Sr. Benedlto Ferreira- Se ele não me escreveu vou_
dar um tiro no dedão do pé dele_.

O SR. ITAMAR FRANCO--.;~ um milhão e um e se
ê.a favor das eleições diretas, se nãO ç· o PDS- como diz
V_Ex!. - que está impedindo as eleições diretas neste
País, quem seria Senador? Quem estaria a impedir as
eleições diretas neste País?
O Presidente da República disse que seria um milhão e
um, V. Ex• diz que não é o PDS. QUem é_que está a impedir as eleições di retas neste País'? É difícil, não se responde, é o silêncio geral.
Por~anto, ouço V. Ex•, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Benedito Ferreira- Já vi que há hierarquia nesta Casa. O Senador de São Paulo aparteia duas vezes V.
Ex~ e o humilde Estado de Goiás espera.
O SR. ITAMAR FRANCO -

Ele está enciumado.

O ~g;~ F~r-;..ando Henrique C~rdoso - Vou pe-dlro-ao
nobre Senador Itamar Franco gue ouça primiiro o
nobre Senador por Goiás, que é a minha terra de origem.
O Sr_._José Fragelliralelo.

E: aparte, riãO fãça discurso pa-

O Sr. Itamar Franco- Com muitO prazer, ouço V.
Ex•
O Sr. Benedito Ferreira- Eu observo rigorosamente
a hierarquia, respeito São Paulo como a locomotiva.
Mas, acho que GoíáS também, jâ que é _o -coraçãO do
Brasil e a terra dos ancestrais de S. Ex~ para glória de
Goiás, porque ele é EspíritO Santo Cardoso é lá da ~elha
capital do Estado de Goiás. De maneira que, acho pelo
gesto de condescendência de S. Ex•, o nobre Senador
Fernando Henrique Cardoso, V. Ex• me concede uma ligeira intervenção. V. "Ex• na base do consta, porque essa
nota é, realmente, na "base do consta.
O SR. ITAMAR FRANCO- Não é consta, Senador,
Por favor, as agências br(!sileiras recel;Jeram essa notícia.
Não ê o consta. Não estou inventando.

O Si. Benedito Ferreira- Notícias _de jornal, permita
V. Ex-' Existe aquela estoriazinha que me faz lembrar já fui_ homem de_redação, jã varri redação, já ajudei a
compor jornal, vendi jornal -que me faz lembrar sempre, repito, aquela "Violada em público" - manch_ete
na primeira pãgina e todo mundo comprava o jornal
para ver quem é que tinha sido violana. Mas, não era
nada disso: alguém tinha quebrado a viola da cabeça de
outro; era a. "viol:ida em público". E V. Ex•,-habilidosamente, inteligentemente- e louvo a sua esperteza política, porque acho algo admirãvel, quando o político é habilidoso o suficiente, como V. Ex~. que conseguiu inter-_
romper o Senado com essa nota na base dQ. "consta".
O SR. ITAMAR FRANCO
dente, Ex'
O Sr~ Benedito Ferreira a inÚligêOCi~ de V. Ex•

~_!"Jão

fui eu, foi o Presi-

Estou m.-e regozijando com
·

O SR. ITAMAR FRANCO- Muito obrigado,~Senador, mas foi o Presidente quem interrompeu-a sessão.

·,o Sr. Benedito Ferreira~ Mas eu me regozijo, eu me
congratulo com V. Ex•, pela sua habilidade, porque a
nota, a declaração que o PreSidente Figu-eíréôo deU, V.
Ex• não comenta, quando Sua Excelência declarou;. "Eleições diretas, sou favorável às mesmas, mas elas virão a
seu tempo", Elas virão c_omo_ a_anistia. A anistia que o
Presidente Figueiredo concedeu e V.- Ex•s, da -h-onrada
- Oposição, não a queriam; tanto é que não a votaram. De
sorte que a eleição direta virá, Ex•, mas não na base do
grito, não com o casuísmo que V. Ex•s têm combatido
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tanto, porque o preceito constitucional que está inserido_
na Carta Magna estabelece eleição indireta agora. Mas,
uma emenda constitucional sem casuísmo, sem Causar
piejuízoS a~ sistema eleitoral já em marcha, seio causar
lesão ao PDS que já ganhou essa eleição de V. Ex's em
1982. Então,-effi "19-90, V. Ex•s, com os nossos votos do
PDS e, possivelmente, a exemplo da anistia, V, Ex•s não
comparecerão para votar, mas nós vamos dar eleição direta em 1990. Isso V. Ex•s não tenham dúvida._Crejo que
o PMDB e os outros Partidos de Oposição sensatamente
vão noS ájcrdar - a grande maioria do PDS, Câmara e
Senado - a fazer os dois terços suficientes para inserir
as eleições diretas a seu tempo, como declarou o Presidente.. figueiredo, ou seja, em 1990.
O Sr. Luiz Cavalcante- Permite V. Ex• um

aparte~

O -SR. ItAMAR FRANCO- Nobre SenadoiBenedito Ferreira, vou ou-vir o nobre S6ilildor Luiz Cavalcante
e, -em seguida, ...
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Eminente
Senador Itamar Franco, peço a V. Ex• que recolha os
apartes dos que já lhe pediram, porque o seu tempo está
há muito esgotado.
O SR. ITAMAR FRANCO- Sr. Presidente, pararecolher os apartes, vou recolhê-los transferindo-os para
os Anais.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Co_nceda
V. Ex' o aparte,
O SR. ITAMAR FRANCO Cavalcante,

Ouço o Senador Luiz

O Sr. Luiz Cavalcante- O meu aparte é muito breve.
Disse V. Ex~ há pouco que o Presidente da República estava sitiado pelo PDS. Eu pergunto: ou é o contrário?
O SR. ITAMAR FRANCO- Eu devolvo a pergunta
a V, Ex• Ou, então, o Líder de V. Ex• poderia responder.
Se o Líder de V. Ex~ quiser lhe responder por meu intermédio, com muito prazer, vou ouvir, mas creio que a Senador Aloysio Chaves não vai querer responder.
O Sr. Aloysio Chaves- Nobre Senador, V. Ex• conhece a respeitabilidade e a tradição do Senador Luiz
CavalCante.
~SR.

ITAMAR FRANCO -

Conheço e a respeito.

O Sr. Aloyslo Chaves- &te é um Partido onde os integrantes desta Bancada têm inteira liberdade de analisar
os assuntos e expô-los, até o mamemo t::m que o Partido
feche questão em torno deles. As apreciações de caráter
pessoal são de responsabilidade de quem as faz. O nobre
Senador Luiz Cavalcante fez o comentário, dirigiu-se a
·V. Ex• Então, V. Ex• responda. Não compete a mim disciplinar, nem policiar o meu eminente colega.
O SR4 ITAMAR FRANCO- Apenas pensei que V.
Ex• poderia responder melhor do que eu, mas já que V.
Ex• não o __ quer~ vou ouvir o nobre Senador Fernando
Henrique CardÕso e, em seguida, o nobre Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Itamar
Franco, gostaria de, em primeiro lugar, por intermédio
de V, Ex•, responder ao nobre Líder do Governo, no que
diz reSPeitó a eleição para as capitais. Estive presente ao
dia da votação da eleição nas capitais, caril toda a Bancada de São Paulo. Não havia número porque o PDS
não deu número. Acho, entretanto, que se ainda hoje as
Lideranças quiserem fazer um acordo ~e nós estamos
respondendo pela Liderança hoje aqui -- faremos O
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acordo já, neste momento, com todo o apoio do PMDB: ~
eleição direta já para as prefelturas das c<i.pitais.
O Sr. Aloysio Chaves- Breve vão ter uma oportunidade de concretizar essas sugestões.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Outro ponto que
eu queria mencionar,jâ"foi dito de passagem pefo senador Jais_on Barreto: aqui na nota atribuída à Agência
Globo, ...

O Sr. Aloysio Chaves- E ao Deputado ... V. Ex• está
com escrúpulo de atribuir ao seu colega de São Paulo ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- ... diz o seguinte:
"Sobre a emenda que será enviada ao Congresso mi Segunda ou ten~a-feira, Figueiredo teria - está -nO condicional, como ·as 200 mil que irii:uri- inloóilãdo aO Deputado que a data do restabelecimento das eleições dire~
tas para Presidente seria o ano de... " - aqui é ilegível,
suponho que será...
O Sr. Aloysio Chaves- Eu li com a retlficaçãO que foi
feita: 1990.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- 1890, acho que
não, porque isso foi a AboliÇãQ._ «Enquanto oS-prefeitos
passariam a ser eleitos em novembro do_ próximo ano.
Observou, contudo, que essas datas são bases de nego~
ciação." Por conseqííência, hã vendo a disposição do Presidente, reiterada agora --e eu estou com o Senador
Alexandre Costa, acredito que o" Presidente é homem
para dizer o que disse e homem para repetir o que disse.
Não me cabe julgá-lo.
O Sr. Aloysio Chaves -

Se o disse.•.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso - A primeira vez o
disse, a segunda, acredito ...
O Sr. Aloysio Chaves- Mas a primeira vez é uma_declaração do Presidente gravada, agora é uma declaração
do Deputado se reportando à uma observação que teria
feito o Presidente. V. Ex_f.rlão tem eiementos para comentar isso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - Estou fazendO
um elogio ao Presidente. Estou dizendo que ele é homem
capaz de se afinar, num impulso, com- o seritimento popular. Então, se ele afinou num impulso, o que cabe agora? Cabe aos representantes do PDS, realffiente, assumirem a bandeira das di retas, como o Presidente, por intermédio do seu porta~voz, insistiu, Vamos assumir esta
bandeira. Qual seria O-grande drama para o -PDS?-Eu
não vejo. Qtiai1.fo
arg-umento de que perdemos as
eleições em 1982, ·é· só ler os números.~ só ler OS rlíiriíC::~
ros e verificar quantos votos tivemos. É só ver a diferença. O argumento não se susterita.

-ao·

O Sr. Benedito Ferreira- São Paulo já foi acusado de
ser contra a Federação.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - O nobre Senador
de Goiás, a cada instante- se refere a mim em termoS de

São Paulo. Quisera eu poder falar assim, de boca cheia,
sobre São Paulo. Eu sou um pobre ciú·ioca de origem
goiana, que pensa-Com.o brasileiro. E São Paulo inteiro
pensa como o BrasiL Não há diferença nenhuma mais. E
no ponto relativo às eleições diretas, eu posso assegurar
ao representante de Goiás, que o povo de Goiás tem o
mesmo empenho que o povo de São Paulo. De modo que
os Senadores de Goiás deveriam estar fazendo cõro ao
Presidente da República neste instante: vamos já Para a
elei~ão direta. E. mais aínâa, com toda a sfficei"idade,- o
PMDB todo sabe disso- nós não acreditamos que, de
antemão, esta eleição esteja ganha- por nós, i-lem pela

Oposição. Nós não- acreditamos nissO-. Eu não acreditá,
com sinceridade. Também não vou dizer que está ganha
pelo PDS, mas tem uma chance de ganhar. Portanto, o
que nós queremos é a regra do jogo. Nós não estamos fazeJldo casuísmos. Aqui nos acusam, a cada instante," se
os Srs. tivessem ganho as eleições''-. Nós ganhamos, mas
não levamos. E se nós tivéssemos, realmei1te, levado o
Poder, além de termos ganho as eleições, eu lhes asseguro_ que a situação seria outra, que nós iríamos para disputa. Nós estamos numa campanha realmente cívica, e
sabemos o ónus que causa, inclusive, ter o Governo agora. Talvez não seja nem interessante para a Oposição.
Quem sabe fosse até conveniente que_ nestes próximos
quatrci anos, o próprio PDS ficasse aí- cozinhando -o
FMI. Mas V. Ex• tem dado aparte sistematicamente..
O Sr. Aioysio Chaves- V. Ex• é hábil para impedir
que eu possa intervir no discurso.
O SR. IT Al\1AR FRANCO - Senado! AloySfo -Chaves, vou ficar na expectativa até o final da minha fala, se
V. Ex~ declara que é a favor das eleições diretas.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Não quero monopolizar a palavra, mas penso que expressei também
uma boa parte do pensamento do povo de Goiás.
O Sr. João Calmon- V.

Ex~

me permite um aparte?

O SR. ITAMAR FRANCO --Sr. Preiidellte,
guida vou ouvir o Senador João Calmon.

em Se-

O SR. PRESIDENTE ( Lomanto Júnior)- Nobre SeItamar Franco, peço que V. Ex• conclua, porque
- nõsainâa ilão realizamos a Ordem do Dia, que â a parte
mais importante da sessão, Assim, peço a V, Ex• que
abrevie o seu pronunciamento, porque a sessão está prestes a se esgotar e nós ainda temos que realizar a parte da
Ordem do Dia.
nad~r

O Sr. João Calmon- Nobre Senador Itamar Franco,
o Presidente João Figueiredo tem enriquecido a antologia política do nosso País, com fr3.ses inesquecíveis.
Quando a criança lhe perguntou o que ele faria se ele ganhasse apenas o salã~io_ mfnimo, ele responde~,t;, "Eu daria un1 tiro no coco". Depois, ele afirmou que prefere o
cheiro de f_avalo ao cheiro do povo. Desta vez, essa frase
de inspiração africana tem total verossimilhança. Vamos
saudar, com a maior efusão, a adesão tão entusiástica do
Presidente João Figueiredo à tese das eleições diretas. O
que é estranhável é que ele, sendo favorável as eleições
diretas, tenha ficado aqui no Brasil à frente da RADIOBRÃS- eu não conheço-.; um funcionário que,
onfem, em pleno regime de abertura democrática, censurou a parte do joi-nal da Rede Manchete sobre o collúciO
ptõ.:diretas 110 Rio de Janeiro. Não saiu uffià linha sequer; luh minüto, um segundo sequer, foi restabelecida
em roda a sua plenitude na TV Nacional, que não é uma
estação de propriedade do PDS, pertence ao património
na.cional, foi restabelecida a censura, cortando toda a
parte que foi transmitida pelo Brasil intêiro, cobrindo ofabuloso comício de ontem, pró-diretas.
O SR. ITAMAR FRANCO- Senador João Cahliclll,
eu estou saudando aqui a fala de Sua Excelência o Senhor Presiden-te da República. Agora, permita-me V.
Ex~. não estou fazendo a defesa do Senhor Presidente da
_República, face a essa intervenção que o País tomou co~
·nhedmento, ontem, em relação à TV Naçfonal. O Presidente, ontem. no exercício da Presidência, era o Di-. Aurellano Chaves, e eu sinceramente não acredito que o Dr.
A ureliano -tenha permitido essa censura, porque tomei
também conhecimento pela imprensa de que a entrevista
do Vice-Presidente da República foi ao ar depois de ter
também sido negada._ Creio, então, que caberia ao Presidente da República em exercício evitar exatamente o que
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acorlieceu com a TV l_'lacional. Eu, neste momento, quero apenas saudar, e o faço em nome da Liderança do
PMDB, a adesão do Senhor Presidente da República,
mais uma vez, às eleições diretas. Acho que é um dever
nosso.
O Sr. Roberto Saturnlno- Senador Itamar Franco,
uma declaração apenas muito curta, muito breve. Eu
quero dlzer que se essa declaração, se esse impulso do
Presidente, não se deve mais uma vez a uma tendência à
inconstãncia, que já foi revelada àe outra feita, quando
Sua Excelência esteve na Ãfrica, e depois disse Jâ coisas
que voltou a desdizer aqui no Brasil, isto é, se Sua Excelência, ao retornar ao Pafs, confirmar esta disposição,
quero dizer ao SenadO-, quero dizer a V. Ex~ e ao Senado
que nós, de todos os Paitidos de Oposição, vamos observar atentamente a agenda do Presidente, e no dia, no primeiro dia que Sua Excelência estiver no Rio de Janeiro,
vamos fazer um novo comício para que Sua Excelência
tenha oportunidade de presenciá-lo, de subir ao palanque, e. quem sabe, dirigir ao povo do Rio palavras de
apo ío à teSe das eleições diretas jâ, ao lado, quem sabe,
do Senador Aloysio Chaves, dos Senadores do PDS todos que estão aqui, para que realmente se pacifique este
País, através da solução que é o desaguadouro nacional
de todas essas aspirações. Vamos fazer um novo comíciO, e, se Sua ExcelênCia, realmente tiver esta disposição
va,mos fa_~r eSpecialmente o· grande, o histórico, o maior
de todos, porque este naturalmente com a presença do
PDS e do Presidente, ao invés de um milhão terá, pelos
menos, dois milhões de possoas a presenciar esta manifesta-ção realmente hist6ricã~ h urri.a declaração que faço
com a absoluta segurança de encontrar apoio em todos
os partidos de Oposição.
O SR. ITAMAR FRANCO - Muito bem, nobre Senador Roberto Saturnino. Sr. Presidente, eu vou encerrar. Senador Roberto Saturnino, V. Ex• falou na pacificação, que a pacificação está justamente nas eleições: diretas]ã. Estou lendo declarações atribuídas ao Deputado
Alcides Franciscato e_ ao porta voz da Presidência daRepública, em relação ao Senhor Presidente da República.
~ão quero que amanhã, aqui neste Plenário, o Líder do
Governo venha desmentir essas declarações. Eu tenho
que me basear nos fatos de hoje, Sr. Presidente. Se os homens mudam de vinte em vinte e quatro horas, não me
cabe analisar a consciência de cada um. Cabe a mim,
neste instante, com a responsabilidade de falar pela Liderança, de saudar os um milhão e um dos brasileiros, relativamente ao comicio, que defendem as eleições diretas.
Porque, Sr. Presidente, a vontade nacional quer uma coisa; quer mudanças na ordem política, na ordem social e
na ordem eConômiCa, e esta estrutura de poder só será
vencida e mudada atraVês das eleições diretas já. E nós
saudamos aqui o ingresso do Senhor Presidente da República na defesa dessa tese. (Muito bem! Palmas.)
COMPARECEM MAl$ OS SRS. SENADORES:

Altevir Leal - Gaivão Modesto - João Castelo Virgílio Távora- Humberto Lucena- Marcondes Gadelha- Guilherme Palmeira- Passos Pôrto- Nelson
Carneiro --Alfredo Campos- Amaral Furlan- Benedito Ferreira - Mauro Borges - Benedito Canelas Saldanha Derzi -Jorge Bornhausen.
O SR. PR.ESI~ENTE (Lomanto Júnior) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizr.r-se hoje,
às 18 horas e 30 minutos,_destinada à apreciacJ.o das seguintes matérias:
- Redação fit~al do Projeto de Lei do Senado n"' 156,
de 1982;
--Projeto de Lei d~ Câu1ara n~> 24, de 1981; e
-Projeto de Decreto Legislativo nl' 20, de 1983.
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O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) - Sobre a
Mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !~'
Secretário.
É lido e deferido o seguinte

REQUERIMENTO N• 43, DE 1984
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 239 _do Regimento Interno do
Senado Federal, solicito de V. Ex• as necessãrias: rroVidências no sentido de enc~minhar ao Poder Execuiivo o
seguinte requerimento de informações:
I - Qual a estimativa de inf1acão utili_zada para a fixação da_receita e da despesa, nos orçamentos da União,
e qual o valor realmente observadQ.._respectiv-amente nos
anos de 1978, 1979, 1980, 1981, t 982 e 1983? Qual_a_e_sti_mativa para 1984?
2- De quanto foi a estimativa da receita_em c~c41 urodos anos, entre 1978 e 1983, e qual a receita efetivamente
arrecadada nesses exercíci.Ós?
3 - Quais foram O!? "fatores de equilíbrio de- preços
no mercado iot~nfm-:ional, especialmente com relaçã_o às
vendas para os Estados Unidos", que_ inviabilizaram a
redução das aliquotas do Imposto de Exportação no presente exercfcío?
4- Qual a receita arrecadada nos -primeiros três meses de 1984, c_onsiderando as fontes respj!ctivas?
5- Quais os motivos para a inclusão, no Orçamento
da União para !984, entre as "ações" julgadas da mais
alta prioridade", da.''Participação da União no Capital
Scicial do Banco Nacional dr,: Desenyolvim~nto Econômico e SociaJ - BNDES, para po§_t~ri~r aplicaçã'? em
ações no âmbito do Projeto Jari", em valor de até _Cr$
76.793.000.000,00 {sete-fllã es-ers_bilhões, novecentos setenta e três milhões de cruzeiros) e d~ "Contrjbuição ao
Fundo Especial de Reajuste da Estrutura de Preços dos
Combustíveis e Lubrificantes, para eqUã.lização de
preços", num total de até Cr$ 1.150.000 000_000,00 (hum
trílhão, cento e cinqüenta bílhões de cruzeiros)?
6- Qual o teor do es.tatuto ejou contra~o__ societârio
das empresas que integra-m o "PrOjeto Jari"?
7 -Qual a composição a:cionária das empresas referidas no item anterior?
8- QUais aS gara-ntias avais ou outras operações de
idêntica natureza levadas a efeito pela administração direta ou indireta visan-do a viabilizar Q "Projeto Jari"?
9 - Qual o teor dos estud'os de viabilidade
ecanômico~finánc~,:ira realizados __ pela admini~tração federal no tocante ao complexo denominado. "Projeto Jari"?

e

Justificaçio

Antes do térmiDo do }9 trimestre de 1984, o Poder
Executivo vê-se diante da expectativa da abertura de créditos adicionais. Diversas autorizações legais __:: basicamente maior nfvel de esforço tributário exigido aos contribuintes ~ co_nç__orrem para esse excesso de arrecadação.
No entanto, temos observado, especialmente pela contumaz subestimativa inflacionária, ter deixado o Orçamento da União de ser uma tradução financeira cónfiãvel da ação arre_cadadora d_o Governo Federal e dos gas-
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tos públicos. A própria sistemática de elaboraçã_o desse
Orçamento bem o demonstra, pois. se apóia em números
•
sabidamente fictícios.
Além disso, na medida em que o Orçamento da União
é um mecanismo, cada vez mais em uso, para carrear recursos-destinados a orçamentos paralelos cresc~temen
te elevados, reduz-se o poder de controle pela sociedade
dos gastos realizados pelo Poder Executivo.
Sem quaisquer ex-plicações maiores, por exemplo,
numa autorização de créditos adidonais até o limite -de
Cr$ 7.130 bilhões, verificamos a abertura d~ créditos espeCiais-em torno de Cr$ 1.227 bilhão, ou seja, 17.2%,
aproximadamente, ·pará atender a uma participação do
BNDES- na místeriosa trlinsação denominada Projeto
Jari (da ordem de quase 77 bilhões de cruzeiros) e uma
contribuição, destinada ao Conselho _Nacional do PetióiCO;·pãTã um Fundo Especial de Reajuste de Estrutura
de Preços dos Combustíveis e LubritTcantes. Só esseçrédíto aüilge a Cr$ l.lSO bilhão, o que seria o bastante
para o encaminhamento do presente requerimento de informações. I que é apresentado tendo em vista o Projeto
de Lei nQ 1. de 1984-CN,
Sala das Sessões, 10 de abril de 1984. - Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior)- Não há
quorum paru a continuação dos nossos trabalhos.
Nestas condições, vou encerrar a presente sessão, designando para. a· exÚaoidinâria das 18 horas e 3Ô minutos, anteriormente convocada, a seguinte

O SR. PRESIDENTE (Lof!1ant9 Júnior)- Serão requeridas as informações solicitadas.

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em termo único;- do ProjetO de Re~o
l_L!-_ção n<:> 127, Qe 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de I nquéritô. que--aprova as conClusões e
recomendações do relatório da ComisSãO:Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução n<:> 69, de
1978, tendo .
PARECERES, sob n•s I 090 a I 092, de 1983,
das C omissões:
-de Constituição e Justiça- )9 pronunciamento: pela constitucionalidad_e_ e juriOicirlade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas
que apresenta; 2'~ pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão
de Minas e Energia_; e
-de Minas e Energia, favoráVel, nos termos do
substitutivo que oferece.
---Em votação o substitutivo da Comissão de Minas e
Energia que tem preferência regimenta!.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Sr. Itamar Franco cação de votação.

Sr. Presidente, peço verifi-

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- V. Ex• serã -âtendido. (Pausa.)
-- -Sendo evidente a n_~.lta de quoru,m em plenáriO, a Presidência irá se utilizai de-dispositivo regimental para suspender a sessão por alguns minutos e fará acionar as

campainhas para convocar os Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes.
_ ~stá suspensa a sessão.
(Suspensa a srissãoàs 17 horas e 55 minutos. a sessão é reaberta às /8 horas e 5 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Estâ reaberta a sessão.
Persistindo a falta de quorum, a Presidência se dispensa de proceder à verificação solicitada.
A votação do projeto fica adiada para a próxima sessão orditiária.
Em conseqüência, as demais matérias da pauta, cons~
tituídas dos Requerimentos n'~s 857 /83; 6/84; e 896/83;
Projetes de Lei do Senado n'~s 16/82: 280j80; e 21/83, todos ~m fase_ de votação, deixam de ser submetidos avotos,_ fic:;ando sua apreciação adiada para a se:;;são ordinári_a de amanhã.

-1Discussão, ~m turno único, da redução final (oferecid_a_
pela Comissão de Rcdação em seu Parecer n"' 67, de
1984); do ProjetO de Leí do Senado n<:> 156, de 1982,~de
autoria do Senador Jorge Kalume, que denomina "Rodovia Euclides da CunQ,a:• a rodovia federalJ?R-364 que
liga as cidades aCreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul
-=-=:_Fronteira com o Peru.

-2Discussão, em turno únic_o, do Projeto de Lei da Câmara n'~ 24, de 1981 (n<:> 285/79, na Casa _de origemy; c}ue
dá nova redação ao art. 245 do D.ecreto-lei n<:> 2.848, de 7
de dezembro de 1940- Código Penal, tendo
PARECER, sob n<:> 346, de 1981, da Comissão
-de Const_itniçio e Justiça, favorável, nos termos de
substitullvo qUe apresenta.

-3DiscuSsão, em turno único, do ProjetO àe Decreto Legislativo f!"' 20, de 1983 (n'~ 4/83, 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", à 30 de junho de 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS. sob n•s 85, 86 e 87. de
1984, das Comissões:
-de Relações Exteriores;
-de Economia; e
- de EdU.caçio e Cultura.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas

e_

!O minutos.)
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Ata da 35!1 Sessão, em 11 de abril de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da

-

47~

Legislatura

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior
ÀS 18 HORAS E 3QMINUTOS, ACHAM-SE PRE- .
SENTES OS SRS. SENADORES.;
Jorge Kalume- Altevir Leal- Mário Maia- FábiCI
Lucena - Raimundo Parente - Gaivã-o ModestÕ Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Hêlio Gueiros.:....-Alexandre Costa- João Castelo- José Sarney- Alberto Silva - Helvídio Nunes - João Lobo - Almir
Pinto- José Lins- Virgí1io Távora- Humberto Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Cid
Sampaio - Marco Maciel - Guilherme Palmeil-iL--Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães
- Lomanto Júnior - Luiz Viana - João Calmon Moacyr Dalla- Nelson Carneíro- Robeito-Sã.turnlno
- Itamar Franco- Alfreào Campos- Amaial F-urlan
-Fernando Henrique Cardoso- Benedito FerreiraMauro Borges- Benedito Canelas- Roberto Campos
-José Fragelli- Marcelo Miranda- Saldanha Derzi
- Affonso Camargo ~ Álvaro Dias - Jaison Barreto
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas- Pedro Simon
- Octãvio Cardoso.--0 SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A liSta de
presença acusa o Comparecimento de 51 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberia a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l'?-S_ecretãrio irâ proceder à leitura do expediente.
É lido

o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES N•S 90 E 91, DE 1984
PARECER N• 90, DE 1984

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n'
44, de 1984 (n' 38/84- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso
do Sul a elevar CrS ].993.562.894,21 (um bilhio, no-vecentos e noventa e três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro cruzeiros e
l'inte e um centavos) o montante de sua dfvlda consolidada interna.

R.elat~r: Senador José Fragelll

O Senhor Presidente da República encaminha ao
exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da
Constituição)~ prOposta no sentido de que seja o Govern-o do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado a elevar
em CrS 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 montante de sua dívida consolidada interna,
a fim de que possa contrat_ar operação de crédito junto à
Caixa Econômlca Federal esta na qualidade de gestora
do ~undo de. Apoio ao Desenvolvimento Social- f' AS,
valor ~orrespondentc;: a 401.611,41 ORTN, considera_do
o valor nominal da UPC e CrS 4.963,91, em agosto de
1983.
2. Características da Operação
"A- Valor: CrS 1.993.562.894,21 (correspon-dente a40L611,41 ORTN,-à razão de Cr$ 4.963,91,
em agof83),
B-Prazos:
t -de carência: 3 anos;
2---: de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I -juros de 6% a.a.,e
2- correção monetária de 60% _do índice de
variação das ONTN;
D - Garantia: vinculação das parcelas do
Imposto sobre Circulação d6 Mercadorias (ICM);
E- Destinação dos Recursos: realização de
obras e aquisição de equipamentos para o Sistema
Penitenciário do Estado."
3. Segundo o parecer apresentado pelo órgão
financiador, a operação de crédito sob exame é viãvel
e.<:onômico e financeiramente.
4. O processo ê acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Leis Estaduais n'? 34 de 27 de setembro de t 982 _e
n10 375, de I 3 de juriho de- 1983, autorizadoras da
operação;

b) ExposiÇão -de Motivos (EM n' 197/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm~' Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho
Monetário Nacional, ao apreciar a proposta,
manifestou-se favoravelmente ao pleito formulado
conforme o arL 2'? da Res. n'? 93, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com TítUlos e Valores Mobiliários,
favorável ao pleito.
5. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
-Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a
análise da capacidade de pagamento da entidade:
-s.t- Dados relativos ao bahmço de 1982:
V alo r CrS Milhões
Receita Totat Arrecadado .... , . , . . . . . •• 58.537,5
Operações de Crédito Realizadas
l3A85,2
..
45.052,3
Receita Líquida
lndice de Correção (jun/83)
1.545,6
Receita Líquida Corrigida (D3 X 04)
69.632,8
5.2- Limites Operaciõiiais (art. 2'? da Res. n'1 62/75).
Valor CrS Milhões
E! -Montante Global (70% do DS) (Item
I)
.. .. .. .. .. .. .... . . .. . . .. .. .. .. . 48.743,0
E!- Crescimento Real Anual (20% do D3) (Item
li)
................ '" ............ ,. . . 13.485,2
E3- Dispêndio Anual Máximo (15% de DS) (Item
III, .. ~ ............. :_._.,........ ..... 10.444,9
E4- Responsabilidade por Títulos (35% de DS) (Item
r

1V)

, . , ........" ................. - ........ ".

Valor: Cr$ Milhões
5.3 - Posição da Dívida Consolidada Interna. Em 306-83
~
6.732,3
A - Intr_alimite
~28.659,2
B - Extralimite
C - Operação em Tramitação
~11.483,6
D - Operação sob Exame
~ 1.993,6
E- Total Geral
~48.868,7
6. Tendo em vista a orientação desta ComiSsão para
verificação da capacidãde de pagamento do_ postulante,
foi leVãd6 em conta a soma do endividamento intra e
extr-alimite e teríamos a seguinte situação:

Cr$ Milhões
Limites do Dívida lntrallmlte
Operações
art. 29 da
e extralimlte
extralimite
Res. 62/7! Posição em 30-6-83 em tramitação

Montante global
Crescimento real afl.ual
Dispêndio anuafmáximo

48.743,0
13.926,6
10.444,9

35.391,5
10.819,9
4.282,9

11.483,6
904,?

••••••••••••• ,...

Sltuaçio
posterior às

Operação
sob
exame

~::outratações

1.993,6
299,0
!17,0

48.868,7
11.11819.
5.304,6
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7. Considerando todo o endivídamento da referida_
entidade (intra + extralímite + operação -sob exame)
verifica~se que sena- UltrapassadO o teto que lhe foi fixaM
do pelo item I do art. 29 da Res. n9 62, de 1975.
8. Por outro lado, o orçamento do Estado de Mato_
Grosso do Sul, para o exerçíciO de 1983, previu a reali~
zação de receita de Cr$ 30.384,1 milhões (deduzidas as
operações de crédito) e sua PJ(lrgem de Poupança real Cr$
14.819,6 milhões} mostra-se bastante superior aó dispêndio anual que toda a sua dívida consolidada interna, inclusive a operação em exame, apresentará (C i"$ 5.304, bilhões), em 1986, análise realizada entre 1983 e 199~.
9. Assim, a assunção do c_ompromisso em exame não
deverã provocar maiores comprometimentos- fia execução financeira dos próximos exerclcios.
10. Ante o exposto, e por terem sido atendidas as
exigências constantes no Regimento Interno e na legislação específica (Res. n9s 62/75 e 93/76) opinamos no
sentido do atendimento do pleito, na forma do seguiõte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 6, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do
Sul a elevar em Cr$1.993.562.894,21 (um bllhilo, novecentos e noventa e três mllhões, quinhentos e sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e quatro cruzeiros
e vinte e um centavos) o montante de sua dívida consolidada intema.
O Senado Federal resolve:
_,
__
Art. J9 E o Governo do E&_t~do de Mato Grosso do
Sul, nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de Jl de
outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar
o montante ·de sua dívida consolidada interna em Cr$
1.993,562,894,21 (uni bilhão, novecentos e noventa e três
milhões, quinhentos e sessenta e dois ni.il, oitocentos e
noventa e quatro cruzeirOs e vinte e um ceritâVOS)"corr'eSpondentes a 401.611,41 ORTN, considerando .o valor
nominal da ORTN de Cr$ 4.963,91 (quatro mil, novecentoS e sessenta e. três cruzeiros e noventa e UJtLCen"ta- _
vos), vigente em agostO de 1983, a filn de que possa con-.
tratar uma operação de crédito de iguãl valor, jun"to à
Caixa Econômíca Federal, esta na qualidade de gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Sociã.l- FAS,
destinada a financiar a, r.ealização de obras e aquisição de
equipamentos para o Sistema PenitenciáriO cfo Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor n·a data de
sua publicação.
Sala das Comissões,."S de abril de 1984. -:-:-.Roberto
Campos, Presidente- José Fragelli, Relator- Pedro
Simon- Luiz Cavalcante- Fábio Lucena- Severo Gomes- Marcondes Gadelha- José Lins- Jorge Kalu-

me.
PARECER N• 91, DE 1984
Da Comissão de .Constituição e JQ~tiça, wbre o
Projeto de Resolução n9 6, de 1984, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Mato Grosso do Sul a elevar em CrS
1.993.56:Z.894,:Zl (um bllhio, novecentos e noventa e
três milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, oitocentos e noventa e quatro cruzeiros e vinte e um centavos)
o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Benedito Canelas
Na forma do art. 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República enviou-·aõ examedo Senado Federal, proposta para que seja o GovemQ.dQ..E.stado
de Mato GrossO do Sul autorizado a elevar em CrS
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 v"inte e um centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fit:n .de que
possa contratar. operação de crédito junto à Caixa Eco-

nõmica Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo
de Ap~io ao -DesCnvolviffieiliô SOCiàC_..:.. .FAS, Yaloi- cÕr~
rês.Pondente a 401.611,41 ORTN, considerado o valornominal 9.~ UPC de Cr$ 4.963,91, em agosto de I983.
2. Enquadra-se a operação ao disposto nO art. 29 da Resolução n9 93, de 1975 (alteroU a Resolução n9 62, de
1975), pois os recursos serão provenientes do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social-· FAS, e. dessa forma, considerada extralimite.
3. Na forma regimental, a ComiSsão de Economia
apresentou o competente projeto de Resolução, ora sob
nosso exame.
4. No processo, encÕniram-Se os seguintes documentos e referências principais:
a) Leis Estaduais n934, de 27 de setembro de 1982 e
n9 375, de 13 de junho de 1983, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n~" 197/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ·ao Exm~'-Seahor Presidente da República, comunicando que o Conselho MonetáriO Nacíonal ao apreciar a proposta, minifestcit..i-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
- que concluiu pelo deferimenlo...do. pedido.
5. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item VI, da ConstituiÇãO; atendeU as normãs
legais (ReSoluções n~>s 62, de 1975 ·e 93, de 1976), e, ainda, o estabdecido no Regimento Interno (art. 106, item
II).

6.. Ante o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
$~la das Comissões, 1 l de abril de 1984.- José Fragelli, Presidente em exercício- Benedito Canelas, Relator - Hélio Gueiros - Passos Pôrto - Guilherme Palmeira - Aderbai Jurema - Helvfdio Nunes - Almir
Pinto.
PARECERES NOS 92 e 93, DE 1984
PARECER N9 92, DE 1984
Da Comissio de Economia, sobre a Mensagem n9
43, df 1984 (n~' 037- na origem), do Senhpr Pr.esidente da República, propondo ao Senado Federal seja
autorizado o Governo do Estado de Mato Grosso a
elevar em Cr$ 2.415.600.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quinze milhQes e seiscentos m~~ c~uzeiros) o
montante de sua divida consolidada interna.
Relator: Senador José Fragelli
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art, 4_2, item· VI, da ConstituiÇão), proposta no sentido de que seja o Governo do Estado de
Mato Grosso, autorizado a elevar em Cr$
2.415.600.000,00 (d.ois bilhões, Quatrocentos e quinze. milhões e seiscentos mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto ao Banco Mitsubishi Brasileiro S.. A., valor correspondente a USS 3,600,000.00 à taxa cambial de
Cr$ 671,00, destinado ao .financia_melJ.lQ de obras. do programa de eletrificação do Estado.
:Z. Carateristicas da operação:
A- Valor: Cr$ 2.415~600.000,00; COrrespondente a VS$ 3,600,000.00, à iazão de Crs· 671,00;
B- Prazos:
1 - de carência:· t ano;
2 - de amoriízãÇão: 2 a-il~ói;
C- Encargos:
1 - juros: Libor de 3 (três) meses mais I l/8
(bruto),
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2....:.. correção monetária: variação cambial;
3 - outros encargoS:
a) taxa de repasse de 9 a.a., semestral,
b) __ flat:_ 3% sobre o empréstimo;
D- Garantia: vinculação de parcelas do ICM;
E=:.:.... hestinação dos recursos: fihanciamento de
obras do Programa de eletrificação do Estado.
3. Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viáVel econômica e financeiramente.
4. O processõ é acompanhado dos seguintes elementos principais:
a) Lei n9 4.214, de 20-8-80 autorizadora .da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n~" 195) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Pr.esjdente
da República, comunicando.queO Conselho Monetário
NaciOrlal, ao apreciar a proposta, manifeStou-se faVoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 daRes.
-n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Tífulos e Valores Mobiliários.
favorável ao Pleito.
5. Considerado todo o endividamento da Referida
entidade (intra + extralimite + operação sob exame),
verifica-se que seria ultrapassado o teto que lhe foi fixado pelo item I, do art. 29 da Rcs. n9 62: de 1975.
6. Trata-se, entretanto, de uma operação extralimite,
a que, por força das disposições contidas. no art. 29 da
Res.._n~> 93, de 1976! não se aplicam os cifãdos Umites (itens I, II e III) fixidos no art. 29 daRes. n~" 62, de 1"975,
ambas do Sei13do Federal.
7, . Aléril da característica da operação - extrãlímite
- e segundo conclusão do Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliârios, a assunção do com·
promisso sob exame não deverã acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas e as disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhi~
mente da presente mensagem, na forma do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 7, DE 1984
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a
elaborar em CrS 2.415.60Õ.OOO,OO (dois bilhões, quatrocentoS. e·-qÕilize milhões e seiscentos mU cruzeiros)
o montante de sua dívida consolidada interna.

O Senado Federal resolve:
Art, 19 É o Governo do Estado do Mato Grosso,
nos termos do art. 29 da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizado a elevar o
montante de sua dívida consolidada interna em Cr$
2Al5.600.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e quinze milhões e seiscentos mil cruzerios) - correspondente a
US$ 3,600,000.00 à taxa cambial de Cr$ 671,00;-a fim de
que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto
ao Banco Mitsubishi Brasileiro S.A ., destinado ao fmancíamento de obras do programa de eletrificação 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.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984. - Roberto
Ciiinpos,.PrCs1den(e- José Fragelli, Relator- Luiz Cavalcante- Fábio Lucena, vencido- Severo Gomes, vencido - .Marcondes Gadelha- José Llns- Jorge Kalume - Pedro Simon, vencido.
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PARECER N• 93, DE 1984
Da Comissão de Constitnlçio e Justiça, sobre o
Projeto de Resolução n~' 7, de 1984, da Comlssio de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Mato Grosso a elevar em Cr$ 2.415.600,00 (dois bilhões, quatrocentos e quinze milhões e seiscentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada inter-

ha".
Relator: Senador Benedito Canelas
O presente Projeto_ de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer sobre a Mensagem n~' 43/84, do Senhor Presidente da República, aUtoriza o Governo do Estado de
Maco Grosso a contratar empréstimo no valor de Cr$
2.415.600.000,00 (dois bílhões, QUatrocentos e quinze milhões e seiscentos mil cruzeiros), destinado ao financiamento de obras de programa de eletrificação do Estado.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
art. 29 da Resolução n9 93, de 1976, CIO Senado Federal,
implicando, por conseguinte, a não obserVâilCTã dos limites fixados no art. 29 da Resolução n9 62, de 1915, também do Senado FederaL
Assim, verifica-se que a proposiçào fof elaborada consoante as prescrições legaiS e regimentais aplicáveis à espécie, merecendo, por issõ, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa.
Sala das Comissões, 11 de ãbril de 1984.- José Fragelli, Presiden.te -Benedito Canelas, Relator - Hélio
Gueiros - Passos Pôrto - Aderbal Jurema - Helvídio
Nunes - Almir Pinto - Octavio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O Expediente lido vai à Publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lornanto Júnior}"- Pãssa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redaçào final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n9
67, de 1984), do Projeto de Lei do S"enado n9 IJ6~ àe
1982, de autoria do se-nador Jorge Kalume, que denomina .. Rodovia Euclides da Cunhª" a rOdovia federal BR-364 que liga as cidades acreanas de Rio
Branco e Cruzeiro do Sul - fronteira c.om o Peru.
Em discussão a redaçãO final. (Pa-u-sa:)
Não havendo quem queira discuti-la, declai-á:..a encerrada.
Encerrada a discussão, a·-redação final é dada como
definitiVamente aprovada, nos- termos do art. 359 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados,

t;: a seguinte a redação final aprovada
Reda.ção final do Projeto de Lei do Senado n9 156,
de 1982, que denomina "Rodovia Euclides da Cu~
nha" a rodovia federal BR...364 que liga as cidades
acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul - frontel-

n com o Peru.
O Congresso N acionBJ "cteCfeta:
Art. 11' :t: denominada .. Rodovia Euclides da Cunha" a rodovia federal BR-364, que Hga as cídades
acreanas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul - 'fronteira-com o Peru.

Art. 29

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.

Art. 31'

Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n9 24, de 1981 (n9 285(79, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 245 do Decretolei n"' 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal, tendo
PARECER, sob n9 346, de 1981, da Comissão
;:,:_: Pe Constituição e Justiça, favorá~el, nos termos de Substitutivo que apresenta.

Em .discussão o projeto e o substitutivo em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o ~ubstitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir
o vencido para o turno suplemetar.
É o seguinte o substitutivo aprovado

EMENDA N• 1-CCJ
(Substitutivo)
Dá nova redação ao art. 245 do Decreto-lei o9

2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
'1'\-ft. -19 O art. 245 do Decreto-lei n9 2.848, de 7 de
dezembro de 1940- Código penal, passa a viger com a
seguinte redação:
"Art. 245 . Entregar. filho menor de dezoito
anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica mora! ou materialmente em
perígo.
Pena - dett,!nção de um a dois anos.
§ }9 ~pena é de um a qt,~atro anos d<!: recl!!são
se o agente pratica o delito para obter lucro, ou se o
menor é 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, com fito 4e obter lucro".
Art. 29
cação.
Art. 39

Esta lei entra em vigor na data de sua publil!:_evogam-se _as disposiÇões em contrário.

O SR. PR_ESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 3:
Discussão, em turno únicO, do Projetá de Decreto Legislativo n9 20, de 1983 (n~> 4/83, 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, assinada em Brasilia". A 30 de
juoh_o de_ 1982, tendo
PARECERES FAVORÁVEIS, sob n•s 85, 86 e
87, de 1984, das Comissões:
- de Relações Exteriores;
- de Economia; e
- de Educação e Cultura.
Em discussão o projeto, (Pausa.)

Quinta-feira 12

0673

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Eln votação.
Os Srs: Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão de Redação.

b o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N"' 20, DE 1983
(N~' 4/83, na Câmilra dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo que cria uma Comissilo
Mista entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Gabonesa, wiqado
em Brasília, a 30 de junho de 1982.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1~' Fica 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 !982~
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Passos Pôrto.
O SR. PASSOS PÔRTO (PDS -SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Desejo trazer hoje, ao conhecimento do Senado, informações sobre um dos segmentos mais importantes do
processo produtivo do País e que se evidenciou nessa
conjuntura difícil do NOrdeste~ que passou cinco anós
em regime de secas, desestruturando toda a sua economia agropecuária. Venho falar, Sr. Presidente, da IRRIGAÇÃO, essa tecnologia mitenar, que deve ser expandida e intensificada no Brasil, como um dos mais importantes caminhos para a estabilidade da nossa economia
agrfcola.
Existem no Brasil aproximadamente 1.100 milhões de
hectares irrigados, que representam 2,2% da área agrícola atua!, e 0,7% do seu potencial agrícola estimado. Desse total, mais de 75% correspondem ao Sul do País, e o
restãnte encontra-se' no Centro-õeste e NOrOeste. Ne8fil
última região, existem aproximadamente 110 mil hectares irrigados, dos quais 65 mil peta iniciativa privada e 45
mil nos projetas públicos de irrigação. O total irrigado
pelo setor público no País é da ordem de 95 mil hectares.
Os projetas públicos de irrigação atualmente em desenvolvimento, isto é, em processo de construção de
obras e implantação_ da agricultura irrigada, permitem
prever a incorporação, nos próximos 5 anos, de aprox_imadamente 200- init"hectares à irrigã.ção, dos quais 137
mil no Nordeste, 59 mil no Sul e o resto no Centro-Oeste
e Sudeste.
Tanto nas áreas irrigadas pela inicitíva Priva-da, quan~
to nos perímetros irrigados de colonização (assentamen~
to dirigido de pequenos produtores rurais, normalmente
sem terra) construfdos pelo Governo Federal através do
Ministério do Interior, a cultura predominante é o arroz,
com mais de 600 mil hectares irrigados. Outras culturas
alimentares importan_t~s nas âreas irrigadas são banana,
milho, feijão, tomate e em menor escala, outras hortaliças._ Das culturas industriais, as maiores áreas irrigadas
correspondem à cana-de-açúcar, algodão e soja.
O quadro n9 I apresenta uma comparação das produtivid~~eS de algumas culturas, irrigadas e de sequeiro,
nas Regiõ~ N ardeste e Centro-Sul do País.
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QUADRO N• I
PRODUTIVIDADE DE ALGUMAS CULTURAS,
IRRIGADAS E DE SEQUEIRO,
DAS REGIÕES NORDESTE E CENTRO-SUL (t/ha)
CULTURAS

Arroz
Milho
Algodão
Batata
Cebola
Sorgo
Tomate
Amendoim
Uva(')
Laranja
Melão
Alfafa(2)
Capím Elefante(?)
Cana~de-açúcar

NORDESTE

CENTRO

SUL

Irrigadas

Sequeiro

Irrigadas

Sequeiro

3,0-5,0
3,0-4,3
1,0-3,0
13,0-2I,O
9,0-25,0
3,0-4,0
60,0-80,0
2,0-3,8
15,0~ 20,021,0-31,0
_8,0-15,0
20,0-25,0
140,0- 250,0
I00,0- 150,0

0,8-I,9
0,5-1,5
0,5-1,0
4,6-5,5
0,6-8,0

3,0-5,0
2,5-4,6
14,0-24,0
5,0-20,0

I,5-2,3
I,I-1,7
0,7-1,2
1,2-22,0
5,0-8,0
2,0-3,0

20,0-30,0
0,2-1,6'

·so,o-1oo,o
3,0-3,8

9,0-22,0

30,0-40,0

0,5:---1,7
8,4- 10,4
9,0-25,0
4,0-6,0
4,9~8,8

80,0-100,0
30,0-70,0

100,0- 160,0
60,0-120,0

Notas:
I)
2)
3)

produção obtida em duas safras por <ino;
kg de fenofhafano;
tjhajano.

Fontes: Estação Experimental de Mandacaru (SUDENE), Informações _sobre Plantas Forrageiras
(SIA-MA) e Serviço de Estatística da Produção
do MA.

Um aspecto que vale destacar quanto à situação a tua\
da irrigação no Brasil, é a imPortante capacidade industrial que o País tem desenvolvido, para produção de
equipamentos de irrigação. Desde o sistema mais simples
ao mais sofisticado, todos eles já são produzidos no Brasil. Podem-se mencionar, entre outros, sistemas completos de irrigação por aSpersão, incluindo pivot central e
auto-propelido, gotejamento em tOdas suas modalidades, bombas centrífugas, tubos de aço, alumínio e plásticos, pro-dutos de polietileno em geral, motores elétricos e
diesel, e todo tipo de peças e acessórios.
Nesse campo, muito ínvestimentO tem--Sido feito- eni
pesquisa de n·ovos métodos e na adaptação dos sistemas
importados, às condições tropicais-. As empresas· qUe "
aluam no mercado, acham-se providas da melhor tecnologia que exiSte eestão em condiçõ_es de fornecer equipa~
· mentes da melhor qualidade.
Com efeito, é igualmente importante salientar a autosuficiência brasileira nos campos do planejamelito e eXecução de obras hidrãulicas, desde captação e armazenamento, até condução e distribuição. O PaJs possui uma

eficiente capacidade instalada em matéria de empresas
especializadas nesses aspectos da irrigação, ãs quais inclusive estão fornecendo assessoria a nível internacional.
A fixaçào di! p-olítica do Braisl em matéria de irrigação
cabe ao Ministério do Interior, em estr_eita articulação
com o Ministério da Agricultura. Essa política é executada através dos seguintes órgãos.

a. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco- CODEVASF. Tem suas ações voltadas para
a melhoria da infra-estrutura física e social do Vale do
rio São Francisco, por meio da implantação de sistemas
de irrigação. Estes sã-o explOrados-por pequenas e médias
empresas, por colonos, e em alguns casos, por grandes
complexos agroindustriais.
b. Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS. Atua com uma filosofia semelhante, no âmbito do Nordeste (semi-ãrido), fora do Vale do rio São
Francisco. Todos os projetas de irrigaÇão gerados pela
ação do DNOCS são explorados através de colonos,
com áreas individuais de até 6 hectares.

c. Departamento Nacional de Obras de Saneamento
- DNOS. Enlbora suas açõ-es estejam voltadas principalmente para obras de saneamento ambiental urbano e
rural, o DNOS tem executado obras hidráulicas para
aproveitamento agrícola e construído perímetros irrigados na região sul do País. Esse órgão está- se reeStruturando para dar um maior apoio à irrigação a nível do
País como um todo, principalmente no campo da infraestrutura hidráulica.
O quadro ns> 2 apresenta um resumo dos projetas de irrigação e drenagem, em operação, a cargo de órgãos
públicos.
I.

PotenclaJidade para Irrigaçio

São grandes as possibilidades técnicas para que haja
um desenvolvimento significativo da agricultura irrigada
no Brasil, e os projetas estão bem definídos. ~ particularmente interessante ressaltar o conteúdo do I Plano
Plurianual de Irrigação (PPI), elaborado pelo Ministério
do Interior no ano de 1971, através do Grupo Executivo
de Irrigação para o Desenvolvimento Agrícola (GElDA).
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QUADRO N• 2
PROJETOS DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM EM OPERAÇÃO
(a cargo de órgãos públicOs, fedei:iiis e estadUais) Dec.j81

PROJETOS

NORDESTE
Ayres de Souza- CE
Curu Recuperação- CE
Icó-Lima Campos- CE
Forquilha- CE
Quixabinha- CE
Cruzeta-RN
Sabugi-RN
Eng~' Arcoverde...,... PB
Sumé-PB
Boa Vista- PE
Custódia- PE
Jacurici-BA

Fidalgo-PI
Baixo Parnaíba- PI
Gurguéia.::.... PJ
BanabuiujMorada Nova- CE
Curu Paraipaba- CE
Ema-CE
Várzea do Boi- CE
Pau dos Ferros- RN
São Gonçalo- PB
Cachoeira II - PE
Moxotó-PE
Vaza Barris- BA
Brumado-BA
Jaguaruana- CE
Caldeirão- PI
Barreiras SulfS.Desidério- BA
Ceraima-BA
Maniçoba- BA
Curaçã-BA
Tourão-BA
Bebedouro I/II- BA
Petrolândia - PE
Itíuba-AL
Propriâ-SE
Betume 1/11 -SE
Mandacaru- PE
JaibafMocambinho- MG
Pirapora- MG
Piloto- Formoso_- BA
Estreito - BA
Gorutuba- M G
SUDESTE
Rio Preto- MG
Sapucai-MG
Vale do Paraíba~ SP
SUL
Arroio Duro
Canapé
Sanchurí
Colônia Rizícola
CENTRO-OESTE
Vale do Paranã- GO
Rio Formoso- GO
Alto Paraíso - GO

TOTAL

Área Bruta

Área Liquida em

Colonos Assentados

Estudada (ba)

Operação (ha)

Propriedades
Atendidas

551
864
2.961
218
120
160
480
320
340
!54
300
!40
242
2.406
2.020
6.028
6.572
42
287
1.097
3.062
206
3.822
1.884
8.700
201
4(]0
2.490
609
4.350 -·
4.200
10.473
1.636
- 900

551
803
1.732
!58
109
138
390
186
210
98
202
112
220
382 -354
2.900
1.850
28
258
280
1.440
196
1.558
469
23
200
378
1.829
414
400
sd

189
165
590
82
24
26
73
40
56
c26

32
19
74
:!40.
110
481
513
18
97
131
297
47
191
100
800
4(]
90
455
129
235
250
277
173
LQ3
231
290
826
49
40
29

1.110
L272
2.892
900
100.000
- 1.468
420
2.800
9.820

3.384
1.117
341
412
913
176
341
400
785
407
452
1.446

900
40.000
59.000

200
120
2.800

80
60
234

40.000

36.000
5.600
2.800
5.900

350.
45
60
50

300
30.000
- -·3.000

300
12.500

150
1.650

362.117

95.762

uoo

Z8
304
192

200
10.961
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Combinando_ uma~série de critérios relacionados com
as perspectivas de desenvolvimento hidroagrfcola, o PPI

dividiu o País em quatro regiões, Cuja potencialidade na
implantação de projetas de irrigação apresenta características semelhantes. As regiões são as seguintes:
Regiio A. Compreende todas as bacias hidrográfiCas
do Nordeste, desde o rio Parnaíba até o Pardo, excluindo o rio São Francisco, ·o- qual divide a região em -duas
partes. A área total da _denominada_ região A, é de
868.700km' (86,8 milhões de ha);
Região B. Constituída por toda a bacia hidrográfica
do rio São FranciscO, a sUa extensão é de 607.300 km 2
{60,7 milhões de hectares);
Região C. Localizada ao sul das duas anteriores, inclui
a parte alta da bacia hidrográfica do rio Paraná e seu limite ao sul está definido pelas linhas divisórias das águas-dos afluentes do mesmo rio. A área total da região é de
891.000 km 2 (89,1 milhões de ha);
Região D~ Constituída por toda a parte sul do País, inclusive a localizada na bacia hidrográfica do rio Paranâ.
Sua área é de 718.500 km 2 (71,8 milhões de ha);
Essas quatro regiões têm no seu conjunto uma extensão de 3 milhões de km 2 (35% da extensão total do País),
e abrigam mais de 90% da população.
Estudos posteriores e mais detalhados, em função dos
solos e da disponibilidade da água, têm permitido identificar as seguintes áreas como potenCialmente irrigáveis:_
Regiões

Milhares de ha

Nordeste ...................•. ·~ •. _.• ·~·~ 4.000
Bacia do São. Francisco, ..... -.;. -., .::, . ; -...
3.000
V ãrzeas .............................. ~- • .30.000
Área de Cerrado .......... ~y ·~
__.o_lQ:OOO Sul . . . . . . .. . . .. . .... .. . . .. . ... ... . .. . . • . • 1.000
••

Total

••••••

, _

48.000

Desses totais regionais é importante destacar o potencial representado pelas ~·várzeas" e áreas do .. cerrado"._
As várzeas são solos aluviais ou hidromórficos, geralmente planos e ricos em matêria orgânica, de fertilidade
elevada, às vezes inundáveis, irrigáveis por gravidade na
maioria dos casos e apresentam com freqUência problemas de drenagem.
A área denominada de "cerrado", no Brasil, estendese principalmente pela Região Centro-Oeste, atingindo
ainda parte da Região Norte. Os solos são de fertilidade
baixa e as chuvas são mal distribuídas oessas regiões. A
superficie total dos ~rrados é de aproximadamente ISO
milhões de hectares, dos quais a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuâri'l (EMBRAPA) estima que 10 milhões de heCtares são ihigáveis deTmediato, com os recursos hídricos disponfveis: Nessa região se localiza 36%
do gado bov_ino, 24% dos suínos e 36% do gado eqUino
do Pa:ís. Dentre os cultivos, destaca-se o arroz, com 48%
da área cultivada e 40% da produção nacional, o milho,
com 19% da área e 16% da população e o feijão, coln 20%
da área e 18% da produção do País.
Nas âreas de vârzeas especHicamente e no resto das
áreas irrigáveis, desenvolvem~se atualmente dois importantes programas governamentais de crédito: o PRO FIR
e o PROV ÁRZEAS, que visam incOrporar à ag-ricultUra irrigada esse imenso potencial agrícola brasileiro.
O PROV ÃRZEAS (Programa de Aproveitamento de
Vârzeas IrrigâvCis), a iiível do pequeno e médio produtor
rural, sob a coordenação direta do Ministério da Agricutura, incorporou cerca de 4_00 mil h!!ctares à agricultura
irrigada nos últimos 3 anos.
Estima-se que rtos pr6x.imos 5 anos 6- PROV ÁRZEAS
tenha incorporado cerca de um milhão de hectares irri~
gados ao processo de produção agrícola, em todo o País.
O outro Programa de Crédito, para financiamento de
equipamentos para irrigação (PROFIR), consiste na
aplicilção de recursos de financiamento para compra de

máquinas e equipamentos para esse fim, pelOS produto~
res rurais e suas cooperativas. Sendo um Programa recente, está-se obtendo experiência na stia aplicação e até
a presenta data possibilitou a irrigàção de aproximadamente 30.000 hectares, até então à margem do processo
produtivo. Esse Programa também é coordenado- diretamente peta Ministério da Agricultura. A programação
desse Ministério permite estimar que o PROF! R incorporará, também, 1.000.000 de hectares à agricultura irrigada nos próximOs -5 a-nos.
Particularmente na Região Noideste do País, onde
predomina o clima semi-ârido, o Governo brasileiro recentemente instituiu me-Canisffio de apoio-ao desenvolvimento da irrigação privada, qual seja o de ressarcir até
50% dos investimentos feitos por agricultores em projetas de irrigação, beneficiando principalmente o universo
dos pequenos produtores rurais.
O Governo brasileiro, através do MinistériO do Interior, em artkulação com o Ministério da Agricultura,
vem imprimindo uma política no campo da irrigação que
visa a concentrar esforços em duas grandes linhas de
ação:
-Expansão· da irrigação nas regiões menos desenvolvidas, onde condições climáticas desfavoráveis impedem
o desenvolvimento da produção agrícola a níveis superiores ao _da mera subsistência. Esse objetivci Serâ atingido mediante a implantação de projetas públicos de irrigação e de todo apoio ao incremento das ár~s irrigadas
através da iniciativa privada,
-Estímulo à irrigação privada em regiões agrícolas já
ocuPadas ou effi prOces-So de ocupação e onde a irrigação
seja aconselhável para o aumento da produtividade.
O desenvolvimentq dessas duas linhas da política de
irrigação visa também estimular a que os produtores assumam gradativamente a responsabilidade na gestão dos
perímetros irrigados, deixando aos órgãos executores as
afividades de distribuição de água manutenção das
obras, nos casos do~ projetos públicos de irrigação.
Também viSarido ao desenvolvimento do potencial do
País em matéria de irrigação, o Governo brasileiro, através do Ministério do Interior, estã concluindo os primeiros estudos dO- projeto de transposição das águas da bacia do rio Sãó-FfiinCiscO para as bacias da região semi- árida do Nordeste, onde praticamente rião existerri- rioS
perenes. Esse projeto, vai possibilitar a irrigação de cerca
de 1,6 milhão de hectares, sendo 800 niil numa primeira
etapa e o restante na segunda.
Está aí, Senhor Presiden_te e Senhores Senadores, um
resumo do que está ocorrendo na área de irdgação do
País. Cumpre ao Congresso estimular o debate desse assunto. Nada para nós é mais importante do que o desenvolvimento da irrigação, sobretudo nas regiões de clima
instâvel. Como essa instabilidade avança à medida que o
homem destrói e explora os recursos naturais, vale o seu
incentivo. E depois, o Brasil está com o seu programa de
irrigação bastante atrasado em relação a todos os países.
Proporcionalmente, somos iniciante e ainda poucci fazemos nesse setor básico da economia ru_ral. Poderia afirmar que o Brasil estâ atrasado cincoenta anos em áreas
irrigadas. É preciso que, em curto prazo, o País possa
contar com um Plano Nacional de Irrigação, nO qual se
articulem ações visando a coordenação institucional que
envolva todo o processo de desenvolvimento da agricultura irrigada. Este é o nosso desejo e o nosso apelo.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente. (Muito
beml)

e

O SR. PRESID;ENTE (Lomanto JúniOr) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Seria-dores:
O Correio Braziliense publicou pesquisa do Instituto
Gallup, segundo a qual a população brasileira confia
pouco em suas instituições e que, dentre os setores mais
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desacreditados estão os empresários, a imprensa, o Governo Federal, bem como os deputados e senadores.
E, na verdade, não é preciso esperar dados de uma
pesquisa para perceber, na maioria de nosso povo, um
certo constrangimento em relação a alguns governantes,
desencanto ou mesmo descrença frente aos fatos que os
jornaís lhe colocam diante dos olhos.
Parece mais grave detectar idêntica incredulidade nas
declarações, até mesmo, de detentores de poder, na mais
alta hierarquia.
Refiro-me à desconfiança demonstrada pelo Ministro
Nestor Jost, diante dos números_oficiais ou dos dados estatísticos, qUe setores do Governo Cniitem para alimentar nossos ousados câlculos ou nossos planos muito atimistas.
Em declarações ao Correio Braziliense, em 21 de
março· e 8 de abril, afirma o Ministro da Agricultura que
nunca houve supersafra no Brasil e que o pa[s produz
cada vez menos -alimentos.
O jornal afirma que o Dr. Jost não confia nas estatísticas formuladas pelos órgãos do Governo "porque cada
setor apresenta um dado diferente". E continua: '.-õs dados contidos nos estudos da SEPLAN são bastante discrepantes; a mudança de valores de uma safra para outra
é tão gl-ande que parece ter havido, em certos momentos,
uma fome imensa no País e, em outros, uma abundância
gigantesca."
As declarações emitidas parecem confirmar a assertiva
daqueles que nos apontarit como o país do "chutômetro", em que os percentuais estatísticos quase nunca correspondem: à realidade e em que a mania de grandeza
transforma em 80 ou 90%, cifras que não passãriam de
módicos 50 ou 60%.
A evocação deste problema parece oportuna, neste
momento, e!ll que a imprensa falada e escrita nos massacra com a exorbitância dos números a afirmarem o excelente desempenho comercial do Brasil, no setor das exportações.
Será que nestas afirmações otimistas ilão estaria havendo discrepâncias do mesmo gênero daquelas detectadas por )ost, entre a quantidade de área plantada no
Brasil, segundo a Fundação Getúlio Vargas, e a expectativa de safra formulada, neste ano, pela Companhia de
Financiamento da Produção (CFP)?
É lamentável constatar que não se pode confiar nas estatísticas brasileiras e é necessário utilizar todos os meios
capazes de suprir esta deficiência.
Não se pode governal" e tomar as mais salutares decisões políticas sem se ter o apoio de seguros dados estatístic~s. séffi a informação correta e imparcial.
Além de contribuir para o menor desenvolvimento do
Brasil, vez que é frágil o planejamento alicerçado em cifras não verificadas, a manipulação de dados pode causar inúmeras inju-stiçaS nesta" nossa sociedade de massa,
de salários indexados, de unidades-padrão de reajustes
de todos qs tipos._
Se afmal de contas. os nossos salários e a nossa poupança; os reajustes da casa própria e dos alugueres; a
_corfeção monetária; a inflação e tudo o mais depende da
- quãntificação dos resultados económicos e de certos
índices, qualquer inverdade nas cifras obtidas é Conte de
prejuízo para os indivíduos, a família e toda a Nação.
Sem dizer que a mesma e tríste constatação, quefaze:..
mos internamente, descoberta lá fora pode ser também
fonte de descréditO_ para o Brasil que tanto necessita da
compreensão lntefnacional, manif~tada atravE:s de empréstlirios e investimentos externos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao no_bre Senador Jaison Barreto.
O SR. JAISONBARRETO (PMDB- SC. Pronunc!a _? seguinte d~curso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A solução- do problema energético brasileiro não passa, apenas, pelo petróleo e pelo álcool, mas também de-
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pende do carvão, que-deve ter sua produção incrementa~
da, dispensando a importação.
Reunidos em Florianópoles, na última tcrça~felra; representantes do Paraná, Santã Cãtarina e Rio Grande do
Sul, ligados às atividades carbortífcras, rCagiram, de forma enérgica, contra a idéiã de importar carvão energético da Colômbia, enquanto definiam a política de fretes
no setor como .. uma ficção de tecriociatas pouco inspira.::
dos ou plenos de mã vontade".
Num documento aprovada unanimentc pelos representantes daqueles Estados, procurou-se mostrar a falta
de articulação entre os órgãos federais que cuidam do assunto, em número de dezoito, bem como a falta de coe--rência na política carbonífera nacional, acentuandoMse a
necessidae dos Estados produtores de assumirem voz atiM
va nas decisões sobre o carvão.
Salientam aqueles representantes: -.. Este cas_o do carvão colombiano ê a prova deM
finitiva do desconhecimento da realidade, da desarticulação em que se encontra a política do carM
vão. Nosso documento prova que importar carvão energêtico ê puramente jogar dinheiro fora. 1:.
o que eles querem fazer."
Os dezoito órgãos do Governo Federal, que tratam do
problema do carvão, não se entendem, conflitando-se
suas decisões, ignorando, ·ademais, que aqudes três Estados tornam o Brasil auto-suficiente em carvão metalúrgi-

co.
Enquanto isso, informa-se que o carvão colombiano
seria importado para aierideraO-consumo do Norte e do
Nordeste, gastando-se dólares com a importação,·na tentativa de economizar com o transporte interno.
Temos reservas carbonífe-ras de vinte e dois bilhões de
toneladas, garantindo o abastecimento interno, enquanto há quarenta anos não impo"darrios carvão energêtiCo,
totalmente desaconselhável, agora, criar uma dependência injustificada, criandO empregos na Colômbia, para
roubá-los dos brasileiros, num momento em que a mãode-obra ociosa, foinentada pela recessão, se apresenta
como um dos problemas mais graves do País.
Apesar de todos esses argumentos contrários, o Go~
verno insiste em importar cento e vinte mil toneladas de
carvão colombiano, no próximo ano. Registre-se, finalmente, que o carvão nacional estã sendo exportado a 23
. dólares a tonelada, enquanto se pretende importá-lo a 48
dólares a tonelada, mais do dobro da sua cotação no
mercado internacional. Isso se constitui num verdadeiro
atentado à economia nacional.
No pico de busca de energias alternativas ao petróleo,
o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do· Sul investiram enormes recursos, tanto particulares quanto estatais. na prospecção de novas minas. Em Santa Catadna
foram feitas quase 300 perfuraçõeS, Que dobraram a produção nos últimos 4 anos e criaram um potencial de produção 5 vezes maior, isto é. de uma produção de 1, 7 milhão de toneladas em 1979 chevou-se a 3 milhões em 83 e
à capacidade de produção para 13 milhões a partír de
1984.
O aumento de demanda vinha das fábricas de cimento,
em função do crescimento _constante de indústria de
construção civil. Em decorrência- diSSO, os fi'etes de carvão Brasileiro só··eram subsidiados atê o Porto de Vitória, o que equilibrava a oferta e a demanda em toda a
região.
A recessão trouxe a crise às minas de carvão do sul do
país cujos estoques passaram a ser exportados a preços
baixos, enquanto o restante do Brasil continuava alimentando a eletricidade, carVão vegetal ou derivados de petróleo e suas fábricas de cimento.
Agora, com a futura entrada em operação de ALUMAR, o Ministro Cêsar Cais autorizou a inipoitação de
carvão colÓmbiano para a transformação de bãuxita "'m
alumina, enquanto espera que Tucuruí forneça energia
para a transformação de alumine em alumínio. CogitoU-
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se~também, de agilição de carvão norte-americano, enM
guanto se desçartou.o carvão e<ttarínense sob a alegação
de que a distância enca-receria os custos, por causa dos
fretes, que não são subsidiados acíma dO Porto Oe Vitória.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se justifica
que o Sul CJ'.PO!t_e carvão a preços baixos para o exterior
enquanto o Norte e Nordeste importam petróleo e carvão energéticos a preÇOS elevados. Mais insensato ainda
ê que se percam os investimentos em prospecçãO Ou que
se faça de inexistência, de subvenção aos fretes um motiV9 para q~e todas as outras ríque.Úts descobertas ao-norte, como Carajás, venham a consumir energia desse modo.
O Vice-Presidente Aureliano Chã.ves, ora no exeicício
da Presidência da República, homem sensível aos
problemas nacionais, ê, também, Presidente de Comis-são Nacional de Energia, competente, pois, para a compreensão de nosso pleit.o. A ele entregamos, neste momento, nosso apelo no- sentido de impedir que vicios shJ;Jplesmente burocráticos venham a prejudicar tãnto a tãodiferentes setores de economia nacional.
Era o que tínhamos a dizer, Senhor Presidente. (Muito
bem!)

O SR~ PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-..:......- COncedo
a palavra ao nob_re Senador Moacyr Dalla.
O SR. MOACYR DALLA (PDS - ES. Proniúicía o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Sénadores:
Gostaria de registrar noS Anais déSta Casa, que acolhem para ã. posteridade as manifestações deste Plenário,
o entusiasmo e a admiração que expi!rimentei ao viiítar,
recentemente, as Fazendas Cinelândia e Alvorada, em
Lagedão, na Bahia, conduzidas respectivamente por
Lutz Viana Rodrigues e Nilo Calado Fraga, região em
que o Sr. Arlindo tem, também,- uffi lugar de destaque
~ntre os pecuaristas da região.
ViSitei o II Grande Leilão promovido por Trajado Silva Ltda., leiloeiro especializado de Sete Lagoas, Minas
Gerais, que organizou o evento de comercialização de espêcimes da mais seletiva linhagem que exaltam as potencialidades de nossos pecuaristas e da pecuária nãcional,
que mostraram ao público visitante o elevado nível de especializãção- e técnica com que no Br.isil, especialmente
no caso da Bahia, se desenvolvem as atividades deste importante ramo de nossa atividade económica nõ setor rural.
1:: louvável e digno de se ressaltar o espírito de trabalho, dedicação, solidariedade e cooperação com que as
farri"üias desses proprietários rurais, que são verdaderios
empresários do campo, executam no dia-a-dia os seus
trabalhos e promovem, em ocasiões como esta que tive a
satisfação de visitar, os seus acontecimentos sociais, Cul·turais e comerciais. Estiveram presentes a "éste leilão, ou
dele tomaram parte, -représentantes•'.e autoridades de
vários estàdos, Minas, Bahia, Espírito Santo e outrOs·,
que ttveram a melhor acolhida e hospitalidade com que a
comunldaâe desta região recebem seus visitantes~
Volto. de Lagedão e da Bahia otimlsta com o Brasil ruM
ral, pois acredito muito nos homens .do campo, que muitas vezes no anonimato, longe dos meios de comunicação,/azem; em to9-as as regiões do Brasil, um trabalho _
duro, árduo, difícil, mas de grande valor e utilidade para
o progresso de nosso País.
- - -Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Muito bem!)

-o SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Mauro Borges.
O SR. MAURO BORGES (PMDB- GO. Pronuncia
-:-o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho comunicar-lhes que vou solicitar reunião da
Comissão do DF, no Senado Federal, a fim de discutir a
decisão do Governo desta unidade da Federação em promover a siJa in.,_dustrialização; com disposição, inclusive,
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de dela participar com· o capital de risco de at~ três bi~
lhões e quatrocentos milhões de cruzeiros, com recursos
do FUNDEFE, para instalação de uma indústria de óleo
de. soja dentro dos limites do Distríto Federal.
Este, que, segundo o secretário~c!_e Agricultura e Produção do DF, seria o primeiro passo para implantar o
maior p61o de fabricaÇão àe produtos alimentícios daregião Centro-Oeste, está preocupando os empresários do
Estado de Goiás. que, através de suas entidades de classe, pedíram.:m.e providências contra essa grave ameaça,
ao mesmo tempo que renovam sua esperança de que todos os hoiDeris responsáveis Pelo futuro desta Nação
abracem a causa do resgate da região geoeconômica de
Brasíliã do subdesenvolvimento.
Uma ·das razões apresentadas pelos empresários de
- GOiáS ê que Brasília, POr esfar encravada neste Estado,
DãO-pO-de e nem deve ser sua concorrente no setor industrial, pois não tendo condições de produzir matéria~
prima suficiente, terá. forçosamente qui buscá-la em
Goiás, pagan.do 5% de ICM a menos e exportando Seus
- pfódufos industiíalízados para este mesmo Estado, também 4om 5% de ICM a menoS, por ser uma operação inM
terestadual, criando, assim, uma concorrência perigosamente desleal, tornando praticamente inviável qualquer
empreendimento nas proximiaades da capital.
Os empresários goianos entendem que industrializar
Brasilia será comprometer sua destinação histórica, seus
mananciais e a qualidade de vida, alêm de desfigurar seu
caráter de centro político-administrativo e pólo indutor
do progresso da região Centro-Oeste. Acredito que a
opção industrialista do DF sei'á 'condenâdU por todos os
segmentos da Nação, pois fará repetir; ern Bra.Sília, os
graves problemas sociai.s já COnheCidos dos grandes centros, os quais motivaram a mudança da capital para o
planalto central, a fim de que grandes decisões fossem
tomadas com serenidade.
Os empresários colocam também, no telex que mechegou às mãos o argumento de que Brasília ê o maior centro de imigração do País, já tendo .superado em pouco
mais de 24 anos a marca de 1.500..000 habitantes, quando
sua população teria que ser no máximo, apenas 5@.000
"O que será de Brasília- perguntam eles- se alêm do
atrativo como capital federal, vier a se tornar um pólo
industrial? Certamente sua população crescerá em ritmo
muito mais acelt!i-ado c o número de emPregos gerados
por esta industrhi.lízação jamais atenàerá às necessidades
surgidas, como acontece nos maiores centros industrialiiaçlos do País e do mundo, Onde as taxas de desemprego
atingem níveis ínsuportáveis".
Declaro-me portanto, Senhores, inteiramente de acordo com o pensamento dos empresários goianos a respeito da industrialização de Brasília e tudo farei para que
brevemente a Comissão do DF no Senado discuta o assunto, a fim de proPor uma solução mais adequada ao
problema.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRFSIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão ordinária de ·amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 62, DE 1983
(Em regime de urgência - art. 371, c do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'í' ~2, de 1983 (n'í' 149/75, na Casa de origem), que
modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei n'í' 2.004, de 3
de o~tubro dV-9~3, alterada pela Lei n' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a política nacional do
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petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasfleiro Sociedade Anônima, e dá outras providências, tendo

PARECERES FAVORAVEIS, sob .n•s 76 a 79, de
I 984, das Comissões:

- de Minas e Energia, de Economia, de Municipios e
de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das Coroi.ssõ~ de Cons_tituição e Justiça, sobre o Projeto e a Emenda de Plenário
e de Minas e Energia,· de Economia, de MunicípioS -e de
Finanças sobre a Emenda.)
2

Votação, em turno_ 6_n_ko, do Projeto de Resolução n9

127, de 1982, de au_toria_ -da Comíssão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conClusões e recomendaç_ões do

relatório da Comiss_ã_Q__Parlamentar de Inquérito iristituída pela ResohJção n.., 69, de 1978, tendo
PARECERES, sob n'i's 1.090 a W92, de 1983, das Comissões:
_
-de Constituição e Justiça- 1'i' pronunciamento: pela
constitucionalidade ejuridicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas que apresenta; 29
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade
do substitutivo da Comissão de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, fãvorável, nos termos do substitutivo que oferece~

Votação, em turno únicO, do Requerimento n'i' 857, de
1983, de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do R~gimento Interno,
a criação de uma Comissão especial, composta de 7 (sete) membros, para, no prazo dc90 (noventa) dias, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasilei-

ra sobre fraudes_ nos fretes de distribuição de derivadQs_
de petróleo, bem CO!JlO a_ extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero, tendo
PAREC.ER ORAL, proferido em Plen~rio, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável.

PARECERES, sob n'i's 817 e 818, de 1983 das Comisw
sões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridiçidaçie; e
-de Economia, favorâvel.

4

7

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 6, de
1984, de autoria dos Sena_dores Aderbal Jurema eJutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inCiso I do art.
418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Passarinho,_ do Ministêr~o da
Previdêricia e Assistência Social, a fim d~ que,' perante o
Plenário, preste informações sobre a crise econômica e
fimlnceira da Previdência e AssistêriCia "Social.

Votação, em primeiro turno (apreCiação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 29_6 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n~' 280, de 1980,
de autoria do Senador Itamar Franco, determinando
qua a Ordem dos Advogados do Brasit opine sobre a escolha de magistrados que devam integrar-Tribunais com
JUriSdição em todo O territórià ·nacional, tendo
PARECER, sob n'i' 634, de 1983, da Comissão
-de ConstitUição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto vencido do Senador José Ignácio FeiTeira.

5
Votaç_ão, em turno único, do Requerimento n~> 896, de
1983, d"e âu.toria da Senadora Eunice Micfilles-, solicitando, nos termos dos arts. 75, c 76 e77, do Regimento lnterno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de _5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus, bem como propor medidas de
reorientação de sua política, examinando ainda os ·motivos e causas da fragilidade do mo-delo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer_da Comissão de Economia.)
6

Votação, em primelro tUrnO, do Projeto de Lei do Senado nl' 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo

8

VotaçãO, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionaJidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei ao Senado n~' 21, de 1983,
de autoria do Senador Henrique Santillo, que dispõe
sObre-a redução do preço do âlcool para venda a-proprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individual de paSSãgeiros, mediante subsfdio, nas condições que especifica, tendo
PARECER, sob n'i' 710, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.)
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 36• SESSÃO, EM 12 DE ÁBRIL
DE 1984
I. I - ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Oficio do Sr. ]'l-Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autó"irafo dos~
guinte prqjeto:
- Projeto de Decreto Legislativo n"' 5/84 (n~'
39/83, nu Câmuru dos Deputados), que aprova o texto da Convenção para evitar a -Dupla Tributação e
Prevenir u Evasão Fiscal em Matéria- de Impostos
sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Bmsil e o Governo do Equadoi=, celebrado
cm Quito, a 26 de maio de l 983.

1.2.2- Pareceres encaminhados à Mesa
1.2.3. - Leitura de resoluçio

-Resolução n"' 4/84, que prorroga por 60 (sessentu) dias o prazo concedido à Comissão Especial cria~
da pelo Requerimento n~' 196/82, destinada a realizar
estudos sobre reforma tributária.

1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR JOSt FRAGELLI- Concentração
popular, realizada ontem na cidade do Rio de Janei~
ro, em favor do restabelecimento imediato das
eleições dirctas para a sucessão do Presidente João
FigUeiredo.
SENADOR JOÀ O CALMON - Reportagens
publicadas no jornal O EstB.do de S. Paulo, denun~
ciando abusos e irregularidades- praticadas por
membros da comitiva do Presidente João Figueiredo,
quando das viagens de Sua Excelência aO exterior e a
determínados locais do País.

SENADOR ITAMAR FRANCO -Transcrição
de artigo do ex~Senador Paulo Brossard, inserto na
n.-vista Veja, intituladO "O Colégio nasceu da fraude".

1.2S- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraOrdinária a realizar~
se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia
que -designa.
!.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Càmara n9 62/83 (n9 149(75,
na Casa_ de origem), que modific<:~ o art. 27 e seus parágrafos da Lei n'? 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957,
que dispõe sobre a política nacional do petróleo, institui u Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônimu, c dó outras providências. (Em regime
de urgência). Aprovado com emenda, após pareceres
das comissões competentes, tendo feito declaração de
voto o Sr. Passos Pôrto e usado da palavra os Srs.
Itamar Franco, José Fragelli e José Uns. À Câmara
dos Deputudos.
-Projeto= de Res_oluçào n>' 127/82, que aprova as
conclusões e recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito institufda pela Reso~
luçUo n\1 69, de 1978. Votação adiada por falta de quorum, apôs usar da palavra o Sr. Itamar Franco.
- Requerimento n~' 857/83, solicitando, nos ter~
m-Os dos arts. 75, a, 76 e 7Tdo Regimento Interno, a
criação de uma Çomissão especial, composta de 7
(sete) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias,
- exaininar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brusilcira sobre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsidias concedidos ao setor petrolffero. Votação adiada
por falta de quorum.
- - Requerimento ~n~' 6/84, solicitando nos termos
do inciso I do urt. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor _Ministro Jarbas Gonçalves Pas~
sarinho, do Ministério da Previdência e Assistência

Soda!, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise econômica e financeira da Previ~
dêncla e Assistência Social. Votação adiada por falta
de quorum.
...::-Re"queámento nl> 896/83, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Reg-imento Interno, a
criação de uma Comissão Especial Mista, comppsta
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manuus bem como propor medidas
de reorientação de sua política, examinando ainda os
motivos e ca.usa.s da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Munaus. Votação adiada por falta de quo~
rum.
- Projdõ d~ Lei do Senado nQ 16 de 1982, de autoriu do Senador Lázuro Barboza, que dispõe sobre a
proibição de importar alho. Votação adiada por falta
de quorum.
Projeto de Lei do Senado nQ 280/80, determinando
que~~ Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a
esc_olha de maglstrudos que devam integrar Tribunais
com jurisdição em- todo território nacional. Votação
adiada por falta de quorum.
--Projeto de Lei do Senado 21(83, que dispõe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietários de veículos de aluguel empregados no
trunsporte individual de passageiros, mediante subsí~
di o, nas condições que especifica. Votação adiada por
falta de quoru_m.

!.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Denúncia

de corte de verbas destinadas ao setor de saneamento
básico do Es.tudo du Paraíba.
SENADOR ÁLVARO DIAS- Protesto contra
obstáculos que estariam sendo colocados pela TELEBRÃS à expansão e melhoria dos serviços telefônicos da cidade de Londrina- PR.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Defesa

da udoçào de medidas Que visem
Poder Ligislativo.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
AIMAN GUERRA NOGUEIRA DA GAMA

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

Diretor-Geral do Senado Federal
Impresso sob a responsabilidade da Meso do Senado Federal
ALOISIO BARBOSA DE SOUZA
ASSINATURAS

Diretor Executivo

Via Superfície:

LUIZ CARLOS DE BASTOS

Diretor Industrial

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

Semestre
Ano

.Cr$ 3.000,00
Cr$ 6.000,00

RUDY MAURER
Exemplar Avulso, Cr$ 50,00
Tiragem: 2.200 exemplares

Diretor Administrativo

SENADOR ALFREDO CAMPOS '--- Reivindicaçào da população da cidade de Unaí, no sentido da
impluntação, naquele municfpio, de uma usina para
esmagamento de soja.

1.5 ~DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
2-ATA DA 37• SESSÃO, EM 12 DE ABIUL
DE 1984
2.1- ABERTURA_
2.2- EXPEDIENTE

2.2.1- Oficio do Sr.

l9~ecretário

da Câms,ra dos

Deputados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo--do_ se_guime projeto:
--Projeto de Lei da Câmara nl' S0/84 (n"' 3_.108/84,
na Casa de origem), que dispõe sobre o pagamento
de contribuições previdencíárias.
2.2.2. - Pareceres encaminhados à Mesa

2.2.3 -Comunicação da Presidência
- Arquivamento do e.rojeto de_~Lei da Câmara n~"
37 f83_(n"' 3.981/80, na Casa de origem), por ter rece..
bido purcceres contnírios, quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído.
2.3- ORDEM DO DIA
- Redução final da emenda do Senado do Projeto
de Lei du Câmara nl' 67/77 (nl' 1.88Sj76, na Casa de
origem), que exige a inscrição do CPF e do RG dos
devedores, nos Títulos de Créditos que especifica, e
dá outrus providências, Aprovada, à Câmara dos Deputados.
-SUbstitutivo do Senado ao PrOjeto de Lei d3. Câmara n"' 23/77 (n~' 996/75, na Casa de origem}, que dá
nova redução ao Artigo 26 da Lei Ô? 5_. 107, de 13- de
setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço. AproVado. À Câmara _d_os D~
putados.

-.Projeto de Lei da Câmara nl' 35/83 (n~' 4.122/80,
na Cusa de origem), alterando o Artigo 39 da Lei nY
1.508, de 19 de dezembro de 1951, que regula o processo das contraverlções definidas nos Artigos 58 e 60
do Decreto-lei n~" 6.259,_ de 10 de fevereiro de 1944.
Aprovado. Ã sanção.

2.4- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA
DA PR.OXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
3 ~ DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR
-Do Sr. José Lins, proferido na sessão de 10.4.84
4-ATAS DE COMISSOES
5 - MESA DIRETORA
6 - LIDERES E VI CE-LIDERES DE PARTIDOS
7 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES

Ata da 36• Sessão,. em 12 de Abril de 1984
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 47• Legislatura
Presidência do Sr. MoÇJcyr Dalla
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume - Mârio Maia -_Fábio LucenaRaimundo_Purcnte- Gabriel Hermes- Hélio Gueiros "
- Alexançire Costa- José Sarney- Alberto SilvaHclvfdio Nunes- Almir Pinto- José Lins_---:- Virgílio
Túvora- Humberto Lucena- Marcondes GadelhaAderbal Jurema - Cid Sampaio - Marco Macie( ~
Pass0s Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior
- Luiz Viana- João C<.~.l.mon- Moucyr Da11a- Itamar Fmnco- Fernando Henrique Cardoso- Benedito
Ferreira- Roberto Campos- José Fragelli- Marcelo
Miranda- Affonso Camargo- Álv<Jro Dias- J9rge
Bornhausen - lenoir Vargas - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A lista de
presença acusa o-comPafecimentO-de 35 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, ctedaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
o--=--s-f.-1~"-Se"cretário procederá à leitura do Expediente.
1:: lldo- o- segui_nte

EXPEDIENTE
O FI CIOS
Do Sr. l~"-8ecretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo d~ seguinte proje~
to:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO III• 5, DE
1984
(NI' 39/83, na C~ara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção para evitar a Dupla
. Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
~Jmpostos sobre a Renda entre o Governo da Repúbli-- ca Federath·a do Brasil e o Governo do Equador, celebrado em Quito, a 26 de maio de 1983.

O Congresso Nacional decreta:
Art. [Y_ Fica aprovado o texto da Convenção para
cVftar a Dupla Tributação c Preveni_r a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo do Equador, celcb'rado em Quito, a 26 de maio de 1983.
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Arl. 2<:> Este decreto legislativo entra em vigor na
duta de sua publicação.

ARTIGO 11
Impostos visados

MENSAGEM No 264, DE 1983

I. A presente Convenção aplica-se aos impostos
sobre a renda cobrados por um dos Estados Contratantes, seja qual for sistema usado para sua. cobrança,
2. Os, impostos atuais aos quais se aplica a presente
Convenção sào:
a} na República Federativa do Brasil:
- o imposto federal de renda, com exclusão das incidências sobre remessas excedentes e atividades de menor
importância (doravante referido como "imposto brasileiro");
b) na República do Equador:
- o imposto sobre a renda, inclusive os adicionais
previstos na Lei do Imposto sobre a Renda (doravante
referido como "imposto equatoriano").
3. A presente Convenção aplico:He também aos impostos de natureza idêntica ou substancialmente análoga
que acresçam aos impostos atuais ou que os substituam.
As autoridades competentes dos Estados Contratantes
notific~r-se-ào _mutuamente de qualquer modif!cação
sigi,--ifiCativa que tenha ocorrido em suas respectivas legfSJa5õ-es _tribu~á-~_i~~ _

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naciona\:
Em conformidade com o disposto no art. 44, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à
elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Relações Exteriores, o texto da Convenção
paru Evifãr a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do
Equudor, celebrada em Quito, a 26 de maio de 1983.
Brusília, 7 de junho de 1983. - Joio Figueiredo.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPE/DAI/DAM·
Íl/133/651.31 (B46) (B40), DE 4 DE JULHO DE 1983,
DO MINISTI!:RIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
João Baptista de Oliveira Figueiredo
Presidente da República.

Senhor Presidente:
Tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência O te"Xto da Convenção Destinada a Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria
de Impostos sobre a Renda, firmada em Quito, a 26 .de
maio de 1983, entre o Brasil e o Equador,
2. Obedecendo, em linhas gerais, à orientação ado tada, anteriormente, em negociações de Convenções do gênero, o presente ato internacional estabelece cláusulas
que, mediante alívíos físCais, visam a disciplinar as transferências recíprocas de dividendos, juros e royalties, incentivando o fluxo de investimentOs entre os dois países.
3. Por outro lado, quando em vigor, a Convenção
deverá, ainda, proporcionar condições mais vantajosas
ao desenvolvimento da navegação marítima e aérea, ao
intercâmbio de serviços de pro-fission"ãls liberais e de ati~
vidades de artistas e desportistas, bem como à expansão
das atividades culturais, através do intercâmbio de professores e estudantes.
4. Em vista das razões acima expostas, Senhor Presidente, considero a Convenção merecedora da aprovação
do Poder Legislativo e, para tal, _junto~ presente um projeto__de Mensagem, a fim de que VoSsa Excelência, se assim houver por bem, se digne encaminhá-la ao Congres-,
so Nacional, nos termos do art. 44, Incis_o I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, <ls protestos do meu mais pro·
fundo respeito. - Ramiro Saraiva Guerreiro.
CONVENÇÃO ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA
DO EQUADOR PARA EVITAR A DUPLA
TRJBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO
FISCAL EM MAT~RIA DE IMPOSTOS
SOBRE A RENDA

O Governo da República Federativa do Brasil e o GO-verno da República do Equador,
DESEJANDO concluir uma Convenção destinada a
evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em
matéria de impostos sobre a renda,
ACORDARAM o seguinte:
ARTIGO I
Pessoas visadas
A presente Convenção aplica-se às pessoas tesíde-ntes
de um ou de ambo!:i os &tados Contratantes,

o-

.ARTIGO IIJ
Definições geraís
I. Na presente Convenção, a não ser que o contexto
imponha interpretação diferente:
a) o termo "'Brasil" designa a República Federativa
do Brasil;
b) o termo "Equador" dçsigna a Repúb!ica do Equador;
c) o termo "nacionais." designa:
I -todas as pessoas naturais ou físicas que possuam a
nacionalidade _çle uin Estado Contratante, de acordo
com a legislação desse Estado Contratante;
II -_todas _a_s p~~ças jtJrídicas, sociedades de pessoas
Ou associações cujo cáráter.de nacional decorra da Ie"gislaçüo em vigor num Estado Contratante;
d) as expressões uum Estado Contratante" e "'o outro
E$tado Contratante" designam o Brasil ou o Equador,
consoante o contexto;
e) o termo "pessoa" compreende uma pessoa natural
ou física, uma sôciedade-_Ou qualquer outro grupo de
~ pe;SoaS, sUjeitoS a iesponsabilidade tributária;
f) o termo "sociedade'' designa qualquer pessoa jurídica ou qualque~ _entidad~que, para fins tributários, seja
considerada como pessoa jurídica;
g) o termo ..empresa',_ designa uma organização constituída por uma ou mais pessoas que realize uma atividade lucrativa;
- h)-is expressõ~;s_ ''empresa de um Estado Contratante" e "empresa do ou_tro Estado Contratante" designam,
respectivamente, uma empresa explorada por uma pessoa residente de um Estado Contratante e uma empresa
explorada por um~ pessoa residente do outro Estado
Contrãtante, consoante o contexto;
i) a expressão "tráfego internacional'' designa qual-quer transporte efetuado por um navio, barco ou aeronave explorado por uma empresa cuja sede de direção ou
administração efctiva esteja situada em um Estado Contratante, exceto quando o navio, barco ou aeronave seja
explomdo unicamente entre_ lugares situados no outro
Estudo Contratante (cabotagem);
j) o termo "imposto" designa o imposto brasileiro ou
o imposto equatoriano, consoante o contexto;
k) a expressão "autoridade competente" designa:
I - no Brasil; o Ministro da Fazenda, o Secretário da
Receita Federal ou seus representantes autorizados;
- II - no Equador: o Ministro de Finanças e Crédito
Público, o Diretor-Geral de Rendas ou seus representantes autorizados.
2~ Para ·a aplicação da presente Convenção por um
Estado Contnüante, qualquer expressão ou termo que
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não se encontre de outro r:nodo definido terá o significado que lht:- é utribuído pela legislação desse Estado Contratante no que respeita aos impostos que são objeto da
presente Convenção, a não ser que o contexto imponha
uma interpretação diferente, Caso os sentidos resultantes
sejam opostos, ou antagônicos, as autoridades competentes dos Estados Contratantes estabelecerão, de comum acordo, a interpretação a ser dada.
ARTIGO IV
Domicílio fiscal

1. Para os fins da presente Convenção, a expressão
"residente de um Estado Contratante" designa qualquer
pessoa que, em virtude da legislação desse Estado, está aí
sujeita a imposto em razão do seu domicílio, da sua residência, da sua sede de direção ou de qualquer outro critério de natureza análoga.
2, Quando, por força do disposto no parágrafo I,
uma pessoa natural ou física, for um residente de ambos
os Estados Contratantes, a situação será resolvida de
acordo com as seguintes regras:
a) esta pessoa será considerada como residente do
Es_tuduLo.ntratante em que disponha de umã habitação
permanente. Se dispuser de uma habitação permanente
em ambos os Estados Contratantes, será considerada
como residente do Estado Contratante com o qual suas
relações pessoais e económicas sejam mais estreitas (cen~
tro de interesses vitais);
b) se o Estado Contratante em que tenha o centro de
seus interesses_ vitais não puder ser determinado ou se
não dispuser de uma habitação permanente em nenhum
dos Estados Contratantes, será considerada como residente do Estado Contratante em que permanecer de forma habitual:
c) se permanecer de forma habitual em ambos os Es·
tados Contratantes ou se não permanecer de forma habitual em nenhum deles, será considerada como residente
do Estado Contratante_ de que for nacional;
d) se for nacional de ambos os Estados Contratantes
ou se não o for de nenhum deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes resolverão a questão de
comum acordo.
3. Quando, em virtude do disposto no parágrafo l,
uma pessoa, que não seja uma pessoa natural ou física,
for um residente de ambos os Estados Contratantes, será
considerada como residente de Estado Contratante em
que estiver situada a sua sede de direção ou administração efetiva.
ARTIGO V
Estabelecimento permanente
1. Para os fins da presente Convenção, a expressão
"esta-belecimento permanente" designa uma instalação
fixa de negócios em que a empresa exerce toda ou parte
da sua atividade.
2. A exp-ressão "estabelecimento permanente"
abrange especialmente:
a) uma sede de direção;
b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro local
de extração de recursos naturais;
g) um canteiro de construção, de instalação ou de
montagem, cuja duração exceda doze meses.
3, A expressão "estabelecimento permanente" não
compreende:
a) a utilização de instalações unicamente para fins de
armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias pertencentes à empresa;
b) a manutenção de um eStoque de bens ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente para fin-s de
mazenagem, exposição ou entrega;
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c) a manutenção de um estoque de_ be.ns ou mercadorias pertencentes à empresa unicamente pam fins de
transformação pór outra- empresa;
d) a manutenção _de uma instalação fixa de negócios
unicamente para fins de comprar bens ou met_cador_i_ªs,
ou. obter informações para a empresa;
e) a manutenção de uma instalação fixa de negócios
unicamente para fins de publicidade, fornecimento de informações, pesquisas científicas ou atividades análogas
que tcnhum caráter preparatório ou auxlliar para a empresa.
4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante
por conta de uma empresa do outro Estado Contratante
- e desde que não seja um ugente _que goze de um ••status" independente ao qual se aplica o parágrafo.
5 -será considerada como estabelecimento permanente no primelrõ Estado se tiver, e exercer habitualmente nesse Estado, a.utoddade para concluir contratos em
nome-da empresa, a não ser que suas atividades sejam limitadas à compra de bens ou mercadorias para a empresa.
Todavia, uma sociedude- de seguros de um Estado_
Contratante será corisiderad<! como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contrat:;~nte desde
que, através de um representante distinto das pessoas
mencionadas no parágrafo 5 abaixo, receba prêmios ou
segure riscos nesse- outra EstUdo.
5. -Uma empresa de um Estado Contratante não será
considerada como tendo um estabelecimento permanente no outro Estado Contratante pelo simples fato de_
exercer a sua ativldade ness_e outro Estado por intermédio de um corretor, de um comissáriO ·gerai ou de qualquer outro agente que goze de um "status" independente, desde que essas pessoas aluem no âmbito de suas atividades normais.
6. O fato de uma sociedade residente. de um Estado
Contratante controlar ou ser_ controlada por uma sociedade residente do outro Estado Contratante ou que
exerça sua atividade nesse outro Estado (quer seja por
intermédio de um estabelecimento permanente, quer de
outro modo) não será, por si só, bastarife para fazer de
qualquer dessas sociedades estabelecimento permanente
da outra.

ARTIGO VI
Rendimentos de bens imobiliários

l. Os rendimentos de bens imobiliários, incluindo os
rendimentos de explorações agrícolas ou florestais, são
tributáveis nO Estado Contratante em que esses bens estiverem s.ituiidos.
2. a) a expressão '"bens imobiliários" com ressalva
do disposto nas alíneas b) e c), é definida de acordo com
a legislação do Estado Contratãrite em que os bens em
questão estiverem sítuados;
b) a expressão compreende, em qualquer caso, os
acessórios da propriedade imobiliária, o--g-ado e o equipamento utilizados nas explorações agrícolas e florestais,
os direitos a que se aplicam as disposições do direito privado relativas à propriedade imobiliária, o usufruto de
bens imbbiliários e os direitos aos paganfentos variáveis
ou fixos pela exploração ou concessão da exploração de
jazidas minerais, fontes e outros recursos naturais;
c) os navios, barcos e aeronaves não são considerados
bens imobiliários.
3. O disposto no parágrafo 1 aplica-se aos rendimentos provenientes da exploração di reta, do arrendamento
ou de qualquer ou_tra forma de exploração de bens imobiliáriOs.
4. O disposto nos- -Parágrafos I e 3 aplica-se iiUal-mente aos rendimentos provenientes de bens imobiliários_ de uma empresa, assim como "ROS ·rendimentos de
bens imobHiários-que sirvam para o exercíCIO~<ie-u-ma
profissão independente.
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ARTIGO VII
Lucros das Empresas
I. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante, só ·são tributáveis nesse Estado, a não ser que a
empresa exerça sua atividade no outro Estado Contratante por meio de um estabelecimento permanente aí situado. Se a empresa exercer sua atividade na form;J.,indicada, seus lucros são tributáveis :no outro Estado, maf)
unicamente na medida em que forem atribuíveis a esse
estabelecimento permanente.
_ __
2. Com ressalva do disPosto no parágrafo 3, quando "uma erripresa de um Estado Confratante exercer sua atiw
vidade no outro Estado Contratante através de um estabelecimento permanente ar situadO, serão alribuídos em
cada E~tado Contratante a esse estabelecimento permanente os lucros que obteria se constítuísse uma empresa
distinta e separada exercendo atiVidades idênticas ou simih{es em condições__idênticas ou similares e transacioflando com absoluta independência com a empresa de
que ~ um estabelecimento perrrianen(e.
3. No cálculo d_os lucros de um ~tabelecimento pernlanerit~, é pennlffdo deduzir as despesas que tiverem
sido feitas para a consecução dos Qbjetivos_do estabeleci-mento permanente, incluindo as despesas de direção e os
encargos gerais de administração assim realizados.
4. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimen_to permanente pelo fato de este comprar simplesmente
bens ou mercadorias para a empresa.
5. Quando os lucros. compreenderem elementos de
rendimentos tratados separadamente em outros Artigos
da presente Convenção, o disposto nesses Artigos não
será afetado pelo disposto no presente Artigo.

ARTIGO VIII
Transporte Aéreo, Marítimo e Fluvial

1.

Os lucros provenientes do tráfego internacional
po-r-empresas de transpOrte aêreo, marítiino e
fluvial só são tributáveis no Estado Contratante em que
estiver situada a sede de direção ou administração ef_etiva
da empresa.
2. Se a sede de direção ou administração efetiva de
uma empres:a de transporte marítima oU fluvial se situar
a bordo de um navio ou barco, esta sede será conSiderada situada no estado Contratante em que se encontre o
porto de registro desse navio ou barc_o, ou, na ausência
de porto de registro, no Estado Contratante em que resida a pessoa que explora o navio ou o barco,
3. O disposto no parágrafo 1 tambêm se aplica aos
lucros provenientes da participação em Um "pool", em
uma exploração em comum ou em uma agência infernaocional de oPeração.
- 4. O disposto no parágrafo l do Artigo XVI da Con-venção entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do _Equador sobre
transporte marttimo, datada de 9 de fevereiro de 1982,
deixará de aplicar-se, em relação aos impostos compreendidos na presente Convenção, no período durante
o qual esta CQnvenção for aplicável.
obti~os

sem essas condições, teriam sido_ obtidos por uma das
empresas, mns não o foram por causa dessas condições,
podem ser incluídos nos lucros dessa empresa e tributados como tais.
ARTIGO X
Dividendos

~

I. Os dividendos pagos por uma sociedade residente
de um Estado Contratante a um residente do outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. -Todavia, esses dividendos podem ser tributados
no Estado Contratante onde reside a sociedade que os
paga, e de acordo com a legislação desse Estado, mas se
a pessoa que os receber for o beneftciário efetivo dos dividendos, o imposto assim estabelecido não poderá exce~
der 15% do montante bruto dos dividendos.
O presente parágrafo não afetará a tributação da sociedade com relação aos lucros que deram origem aos di~vidcndos pagos.
3. O disposto nos parágrafos 1 e 2 n-ão se"ã.PliCa se· o
b~neficiário cfetivo dos dividendos, residente de tJm Estado Contratante tiver no outro Estado Contratante de
que é residente a sociedade que paga os dividendos um
estabelecimento pennanente e a participação em relação
a qual os dividendos são pagos esteja efetivamente ligada
a esse estabelecimento permanente. Neste caso_,_ aplica-se
o disposto no Ar.tigo VII.
4. O tenno "dividendos", usado neste Artigo, desigila
os rendimentos provenientes de ações, ações oU direitos
de fruição, ações de empresas mineradoras, partes de
_(undador ou outros direitos de participação em lucros,
com exc_e-ção- de créditos, bem como rendimentos e outras participações de capital assemelhados aos rendimentos de ações pela legislação tributária do Estado Contratante em que a sociedade que os distribuir seja residente.
5. Quando uma sociedade residente de um Estado
Contratante tiver um estabelecimento permanente no
outro Estado Contratante esse estabelecimento poderá
estar sujeito a um imposto retido na fonte de acordo com
a legislação desse outro Estado Contratante. Todavia,
esse imposto não poderá exceder 15% do montante bruto
dos lucros desse estabelecimento permanente, calculado
após a dedução do imposto de renda de sociedades referente a esses lucros.
6. Quando uma sociedade residente de um Estado
Contratante receber lucros ou rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado Contratante não
p·o·derá cobrar qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade, exceto à medida em que esses dividendos forem pagos a um residente desse outro Estado
ou à medida em que a participação geradora dos dividendos estiver efetivamente ligada a um estabelecimento
permanente ou a uma instalação fixa situados nesse outro Estado, nem sujeitar os lucros não distribuídos da sociedade a um imposto sobre lucros não distribuídos,
mesmo se os. dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistirem total ou parcialmente de lucros ou_ rendimentos provinientes desse outro Estado.

Empresas AssOciadas

ARTIGO XI
Juros

a) uma empresa de__um Ês_tado Contratante participar
direta ou indiretamente da direção, controle ou capital
de uma empresa do outro Estado Contratante, ou
b) as mesmas pessoas participarem direta ou indiretamente da direçào, controle ou capital de uma empresa de
!,1-ill~Es.ta_do Contratante ç:.de uma empresa do outro Estado Contratante,
e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem liga.das, nas suas relações comerciais ou financeiras, por condições aceitas oujmpostas que difiram das que seri.im estabeiecidas e!ltre empresas independentes, os lucros que,

1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e
pagos a um residente do outro Estado Contratante são
tributáveis nesse outro Estado.
2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Estado Contratante de que provêm, e de acordo com a legislação desse Estado, mas se a pessoa que os receber for o
beneficiário efetivo dos juros, o imposto assim estabelecido não poderá exceder 15% do montante bruto dos j uros.
3. Não obstante o disposto no parágrafos 1 e 2:
a) Os juros provenientes de um Estado Contratante e
pagos ao Governo do outro Estado Contratante, a uma
sua subdivi$ão política ou a qualquer agência (incluindo

ARTIGO IX
Quando:
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uma instituição fin-anceini) de prOpriedade exclusiva desse Governo ou de um sua subdivisão política são isentos
de imposto no primeiro Estado Contratante;
b) Os juros da dívida pública, de títulos ou debêntures
emitidos pelo Governo de um Estado contratante, uma
sua subdivisilo política ou qualquer agência (inclusive
umu instituição financeira) de propriedade exclusiva des-

se Governo sô são tributáveis nesse Estado.
4. O termo 'juros", usado neste Artigo, designa- Ü's
rendimentos da dívida púb-lica, de tíilllo-s ou debêntures,
acompunhudos ou não de garantia hipotecária ou de clausula de_ particíp<J.çào nos lucros, e de créditos de qual-

quer natureza, bem como qualquer outro rendimento
que, pela legislação tributária do Estado Contratante de
que provêm, seja assemelhado aos rendimentos de importâncias emprestadas.
S. o-disposto nOs parág-rafos" te 2 não se aplica se _o
beneficiário dos juros, residente de um Estado Contratante, tiver no outro Estado Contratante de que provêm
os jureis, um estabelcciffi6iit0 permanente a que se ligue
efetivaménfe 6- crédito gerador dos juros. Neste caso,
aplica-se as disposições -dQ Artigo VII.
6. A limitação estabelecida no parágrafo 2 não se aplicu aos juros provcnieritei-de-uril-Estado COntni.tante e
pagos u um estabelecimento permanente de uma empreS<l do outro Estado Contratante situado em um terceiro
Estado.
7. Os juros são consideradOs provei!ientes de urri ES=tado Contratante quando o devedor for esse próprio Estado, uma sua subdivisão política ou um iesidente desse
Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, residente ou não de um Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um estabelecimento permanente ou uma
instalação fix;.~ cm relação com o qual haja sido contraídu a obrigação que dá origem aos juros e caiba a esse estabelecimento permanente ati Instalação fixa o pagamento desses juros, tais juros serão considerados p-rovenientes do Estado Contratante em que o estabelecimento permanente ou a instalação fixa estiver sltuado.
8. Se, em conseqaência de relações especiais existentes
entre o devedor c o beneficiário dos juros, ou entre ambos e terceiros, o inontante dos juros pagos, tendo em
conta o .crédito pelo qual são pagos, exceder àquele que
seria ucordado entre o devedor e o beneficiário na ausência de tu is relações, o di::;posto neste Ariigo upliCa-se apenas a este último montante. Neste. caso, a parte excedente dos pagamentos será_ tributável de acordo com a legislação de cada Estado contratante e tendo cm conta as
outrus disposições da presente Convencão.

ARTIGO XII
Royalties

I. Os "royalties" prciveniente.s de um Estado Contratante e pagos a um residente do outro Estado Contratunte são tributúveis, nesse outro Estado.
2. Toduvi<~, esses "royalties" podem ser tributados
no Estado Contratante de que provêm, e de acordo com
a legislação desse Estado, mas se a pessoa que·os receber
for o b_eneficiário efetivo doS "royalties", o imposto assim estubelecido não poderá exceder:
a} 25% do montante brUto dos "royalties" provenientes do uso ou du~.:oncessão do uso de marcus de indústriã
ou comércio; e,
b) 15% em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", usado neSte Artigo, designa
as remunerações de qualquer natureza pagas pelo uso ou
pela concessão do uso de um direito de autor sobre uma
obra literáriu, artística ou científica (incluindo-os filmes
cinematográficos, filmes ou fitas de grava-ção de progra-mas de televisão ou radiodifusão), de uma patente, marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, plano,
fórmula ou processo secretos, bem como pelo uso ou
pela concessão do uso de um equipamento industrial, co'mercial ou científico e por informações cotresporidentes

à ·experiência <~dquirida no seta r industrial, comerciaJ ou

científico.
4. Os "roy<~Híes" são considerados provenientes de
um Estado Contralunte quando o devedor for o própiio
Estado, uma suu subdivisão política, uma autoridade local Õu- um resiCit::nte desse Estado. Todavia, quando o devedor dos "royalties", seja ou não residente de um Estado Contratunte, tiver num Estado Contratante um estabcleClmento permanente ou uma instalação fixa ern relação com o qual haja sido contraída a obrigação de pagar os "roy;:!lties'' e-ca-iba a esse estabdech:nento permanente ou instaluçUo fixu o pagamento desses "royalties",
tais ..royalties" serão considerados provenientes ao- Estudo Contrutante em que o estabelecimento permanente
ou a instulação fixa estiver sit~ado.
5.- O disposto nos parágrafos I e 2 não se aplica se o
beneficiúríõ aos "royalties", resfdente de- Um Estado
Contratante, tiver no_ outro Estado -Contratante de que
provêm os "royalties" um estabelecimento permanente a
que estão ligados efetivamente o direito ou o bem que
deu ói"ígcrft aos "foyaltles''. Neste caso, aplica-se o disp-osto--no Artigo VII.
6. Se, em conseqüência de relações especiais exiStentes entre o devedor e o beneficiáfio -dos "royaltjes" ou
entre ambos e t~rceiros, o montante dos '"royalties" pagos tendo em contu u prestação pela qual sãO pagos, exceder àquele gg_e_seria acordado entre o devedor e o be-neliciário na <~.usência de tais relações, o disposto neste
Artigo- aplicu-se apenas u este último montante. Neste
c<.tSo, a parte excedente dos pagamentos será tributável
de acordo com a legislação de cada Estado Contratante e
tendo em conta as outras disposições da presente Convenção.

ARTIGO XIII
Ganhos de Capital
I. Os ganhos provenientes da alienação de bens são
tributáveis nos Estados Contratantes de ac_ordo com alegislação intern.l de cada uin deSs~ ·Estados.
2.- Não obstante o disposto no parágrafo 1, osganhos provenientes da alienação de um navio, barco ou
ucronuve, incluindo os bens mobmários pertinentes aos
mesmos, utilizàdos no tráfego internacional, de propriedade de uma--empresa comprcendid<l no Artigo VIII, só
são tributáveis no Estado Contratante em que estiver situuda a sede de direção ou administração efetiva da empresa.

ARTIGO XIV
Profissões independentes
1. Os rendimentos que um residente de um Estado
Contiutante aufere pelo exercício de uma profissão li beM
ral ou de outra~ utividudcs independentes de caráter
an_i'ilogo só são iríbutáveis nesse_Estado, a não ser que o
pagamento dessãs utividades e serviços caiba a um estabelecimento permanente ou a uma inst<Jlação fixa situa:.
dos no outro &tado Contratante ou a uma sociedade residente desse outro Estado. Neste caso, os rendimentos
são tributáveis nesse outro Estado.
2. _A (!}(pressão "profissão liberaJ" abrange, em especial, as atividades independentes de carãter científico,
técnico, literário, urtístico, educativo ou pedagógico,
bem como as atividades independentes de médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentista.s, contadores
ou auditores.

ARTIGO XV
Profissões dependentes

1.

Com ressalva do disposto nos Artigos XVI,
-~VI_II, XIX, XX e XXI, os salários, ordenados e outras
remuneruções similares que um residente de um Estado
Contrulante iccCbe ·em rãzão de um emprego só são tributáveis nesse Estudo, a não ser que o emprego seja exer·
cido no outro Estado Contratante. Se o emprego for aí
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exercido, us remunerações correspondentes são tributáveis nesse outro Estado.
2. Não obstante o disposto no parágrafo 1, as remuneraÇões quC um residente de um Estado Contratante recebe em razão de wn emprego exercido no outro Estado
Contratante só são tributáveis no primeirO Estado se:
a) o bcneficiátio pennanecer no -outro Estado durante--um períOdo ou períodos que não excedam no total,
!83 -dia-s do Urlo fiscal cOnsiderado; e
b) as remunerações forem pagas por um empregador
ou cm nome de um empregador que não seja residente
do outro Estado; e
c) o encargo d<~s remunerações nào_couber a .um estabele_cimento permanente O!l a uma instalação fixa que o
empregador tenha no outro Estado.

3. Não obstunte_as disposições precedentes deste Artigo, us rem-uneruções relativas a um emprego exercido a
bordo de um navio, de um barco ou de uma aeronave
utilizado.s no tráfego inte:rnucional por uma empresa
compreendidu rio Artigo VIII, só são tributáveis no .Estudo contrutanle em _que_estiver situada a sede de direção
ou admin-istração efetiva da eritpresa.

ARTIGO XVI
Remunerações de cargo de direção

As remunerações de cargo de dircção e outras remunerações sÍmilarCs que um residente de um Estado Contratante recebe na quulidade de membro de um conselho de
administraç5o ou de qualquer outro conselho de uma socicdude residente do outro Estado Contrutante são tributáveis nesse outro Estudo.

ARTIGO XVII
Artistas_ e desportistas
I. Não obstunte o disposto nos Artigos XIV e XV,
os rendimentos obtidos Pelos profissionais de espetáculo, tais como artistas de teatro, de cinema, de rádio ou de
televisão e músicos, bem como pelos desportistas, do
ex.ercício, neSsa quulidade, de suas atividades pessoais,
sãó tributáveis no Estado Contratante em que essas atividades forem exercidas.
1. QuaildO oS serviços mencionados no Parágrafo I
deste Artigo forem fornecidos num Estado Contratante
por uma empresa do outro Estado Contratante, os rendimentos recebidos pela empresa pelo fornecimento desses
serviços são tributáveis no primeiro Estado Contratante,
não obstante as outras disposições da presente ConvençUo,

ARTIGO XVIII
Pensões e anuidades

[. Com ressalva das disposições do Artigo XIX, as
pen::;õcs e outras remunerações similares que tenham sua
origem na prestação de serviços pessoais, bem como as
anuidades e outras rendas semelhantes, só são tributáveis no Estado Contratante de que provêm os pagamentos.

2. No pre.-.ente Artigo:
a) a expressão '"'pensões e outras remunerações simi1'-!res" designa pagamentos periódicos efetuados depois
de aposentadoria, t;m co~_~_eqaência de emPrego anterior
ou i.t títu1o de cÔ1npensã"çãO por danos sofridos e~ conseqaência de emprego anterior;
b} o termo "anuidades e outras rendas semelhantes"
designa uma quantia determinada, paga periodicamente
em prazos determinados, durante a vida ou durante um
perfodo de lempo determinado ou determinável, em decorrência de um compromisso de efetuur os pagamentos
corilo retribuição de_ um pleno e adequado contravalor
em dinheiro ou avaliável em dinheiro (que não seja por
serviços prestados).
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ARTIGO XIX
Remuneratôes governamentais e
pagamentos de sistema de
previdência social

1. a} As remunerações, excluindo as pensões, paga$ por um Estado Contratante, uma sua ·subdivisão
política ou autoridade local a uma pessõa fíSiCa, etn razão de serviços prestados a esse Estad_o, subdivisão ou
autoridade só sãO tribut~veis nesse Estado.

b)
outro
nesse
I)
2)
desse

Todavia, essas remunerações só são tfibutãveís-noEstado Contratante se os serviços forem prestados
Estado e a pessoa:
for um naCiõrial desse Estado; ou
não sendo nacional desse Estado, era residente
Estado nO perfodo anterior à prestação dos ser-

viços.

2.

As penções pagas por um Estado Contratante, por

uma sua subdivisão política ou autoridade local, quer di-

retamente quer através _de fundos por eles constituídos, a
uma pes.c;oa natural ou físka, em razão de serviços preStados a este Estado, subdivisão-ou autOrídade, só são tributáveis nesse Estado.
3. As pensões pagas a uma pessoa natural ou física
com fundos provenientes de um sistema de previdência
social de um Estado Contratante só são tfibutáveis nesse
Estado.
4. O disposto nos Artigos XV, XVI e XVIIl aplica-se
às remunerações e pensões pagas em razão de serviços
prestados no âmbito de uma atividade_comercial__ou industrial exercida_ por um Estado Contatante, uma sua
subdivisão política ou autoridade local.

ARTIGO XX
Professores e pesquisadores
Uma pessoa natural ou física que é, ou foi em período
Imediatamente anterior à sua visita a um Estado Contratante, um residente do outro Estado Contratante, e que,
a convite do primeiro Estado Contratante, ou de uma
universidade, estabelecimento de ensino superior, escola,
museu ou outra instituiçüo cultural do primeiro Estado
Contmtante, o.u"_que, cumprindo um programa oficial de
intercâmbio cultural, permanecer nesse Estado por um
periodo não superior a dois anos com o único fim dele-cionar, proferir conferências ou realizar pesquisas em
tais instituições, será isenta de imposto nesse Estado no
que concerne à remuneração-que receber em conseqilência dessas atividades, desde que o pagamento de tal remuneração seja Proveniente de fora desse Estado.

ARTIGO XXI
Estudantes e aprendizes
l! Uma pessoa natural ou física que -é, ou foi em
periodo imediatamente anterior à sua visita a um Estado
Contratante, um residente do outro Estado Contratante,
e que permanecer no primeiro Estado Contratante urii~
camente:
a) como estudante de uma universidade, estabelecimento de ensino superior ou escola desse primeirO Esta~
do Contratante;
b) como beneficiârTõ -de uina b_olsa, subvenção ou_
prêmio concedidos por uma organizaÇão religiõsa, de caridade, científica ou educacional, coni o fim primordial
de estudar ou pesquisar;
c} como membro de_ um progra.ma ~e cooperação
técniCã enceta-do pelo Governo do outro Estado _Contratante; ou
d) como aprendiz serâ isenta de imposto no primeiro
Estado Contratante no que concerne às quantias querece_ber do exterior para fins de sua manutenção, educação
ou treinamento.
2c_ Uma pessoa natura[ ou física que é ou foi -em
período imediatamente antedo_r à sua visita a um Estado
Contratante, um residente do outro Estado Contratante,
e que permanecer no primeiro Estado Contratante com -o
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único fim de estudar ou realizar treinamento, será isentã
de imposto no primeiro Estado Contratante por um
período de permanência não superior a dois anos, no que
concerne à remuneração que receber por um emprego
exercido nesse_ Estado com a finalidade de ajudar os seus
estudos ou treinamento.

ARTIGO XXII
Outros rendimentos
Os rendimentos de um residente de um Estado Contratante provenientes do outro Estado Contratante e não
tratados nos Artigos precedentes são tributâveis nesse
outro Estado.

ARTIGO XXIII
Métodos para evitar
a dupla tributação
I. Quando um residente de um Estado Contratante
receber rendimentos que, de acordo com as disposições
da-prCsente Convenção, são tributáveiS. nõ outro Estado
Contratante, o primeiro Estado Contratante, ressalvado
o disposto nos parágrafos 2 e 3, permitirá que seja deduzido do imposto que cobrar sobre os rendimentos desse
reSidente um montante igual ao imposto sobre a fenda
pago no outro Estado Contratante,
Todavia, o montante deduzido não poderã exceder à
fração do imposto _sobre a renda, calculado antes da de~
duçlto, correspondente aos rendimentos tributáveis no
outro Estado Contratante.
2. -Os dividendos pagos por uma sociedade residente
de um Estado Contratante a uma sociedade residente Qo
outro Estado Contratante detentora de mais de 10 por
cento do capital da sociedade pagadora, que são tributáveis no primeiro Estado Contratante de acordo com _as
disposições da presente Convenção, serão isentos de imposto no outro Estado -Contratante:
3. Para a dedução indicada no parágrafo l, o imposto sobre os dividendos não compreendidos no parágrafo
2 de~ te Artigo, sobre os juros inencioilados no parágrafo
2 do Artigo XI, e sobre os royalties mencionados no parágrafo 2b do Artigo XII será sempre considerado como
tendo sido pago à atíquota de 25%.

ARTIGO XXIV
Não-discriminação
I. Os nacionais de um Estado Contratante não ficarão sujeitos n-o oUtro Estado Contratante a nenhuma tributaçüo ou obrigação correspondente, diferente ou mais
onerosa do que aqueles a que estiverem ou puderem estar sujeitos os nacionais desse outro Estado que se enc6ritrem ria mesma situação.
2. A trib!,Jtaçüo de urri estabelecimen_to permanente
queuma empre!ia de um Estado Contratante possuir no
óilft'O Estado Contratante não será menos favorável nesse outro EstadQ do que a das empresas desse outro Estado Contratante que exerçam as mesmas atividades. Esta
disposição não poderá ser interpretada no sentido de
obrigar um Estado Contratante a conceder aos residentes do outro Estado_ Contratante as deduções pessoais, os
abatimentos e reduções de impostos em função de estado
civil ou encargos familiares concedidos aos seus próprios
residentes.
3. As empresa~ de um Estado Contratante cujo capital pertencer ou for controlado, total ou parcialmente,
di reta ou indiretamente, por um ou mais residentes do
outro Estado Contratante, não ficarão sujeitas, no primeiro Estado, a nenhuma tributação ou obrigação correspondente diversa ou mais onerosa do que aquelas a
que estiverem ou puderem estar sujeitas as outras empresas da mesma natureza do primeiro Estado.
4. O dispo:.to no presente Artigo aplica-se apenas
aos impostos visados pela presente Convenção, mencionados no Artigo II.
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ARTIGO XXV
Procedimento amlgãvel
I. Quando um residente de um Estado Contratante
-considerur que as medidis tomadas por urTI ou ambos os
Estados Contratantes conduzem ou poderão conduzir,
em relação a si, a uma tributação em desacordo com a
presente Convencão,--poderá, inde[leridcntcmente dos recursos previstos pelas legislações naciona-is-desses- Estadós, submiter o seu caso à ·apreciação da autoridade
competente do Estudo Contratante de que é residente no
pruzo dC- 2 anos qui se seguir à primeira nofificação que
conduzir a uma tributação em desacordo com a presente
Convenção.

2.- A autoridade competente, se a reclamação se lhe
aflgu:rã"rj_[S_tlfic<Ad~ e n~o estiver em condíções de lhe dar

uma solução satisfatória, esforçar~se--á- por resolver a
questão através de acordo am(gável com a autoridade
competente do outro Estado Contratante, a fim de evitar
uma tributação em desacordo com a presente Convenção.
3.- As autoridudes competentes dos Estados Contratantes esforçar-se-5o por resolver, através de acordo
amigável, as dificuldades o_u a.s dúvidas que surgirem na
inLerprctaçlto ou aplicação da Convenção. Poderão,
também, consultar-se mutuamente com vistas a solucionar os casos não previstos na Convenção.

4. As autoridades competentes dos Estados COntratantes poderão comunicar-se diretamente a fim de chegarem a acordo nos termos indicados nos parágrafos ante-riores. Se, para facilitar a consecução nesse ac_ordo,
- torna-se aConselhável realizar conta tos pessoais, tais entendimentos poderão ser cfetuados no âmbito de uma
comissão composta de representantes das autoridades
competentes dos Estados Contratantes.
ARTIGO XXVI
Troca de informações
l. As autoridades competentes dos Estados Contratantes trocarão entre si as informações necessárias para a
aplicação da presente Convenção e da legislação interna
dos Estados Contratantes relativa aos impostos visados
pela_ Convenção e que sejam exigidos de acordo com a
mesma Convenção. As informações assim trocadas serão
consideradas secretas e só poderão ser comunicadas às
pessoas ou autoridades (incluindo tribunais judiciais ou
administrativos competentes) encarregadas do lançamento ou da cobrança dos impostos usados pela presen~
te Convenção.
2_ O disposto no parágrafo 1 nlto poderá, em caso algum, ser interpretado no sentido de impor a um dosEstados Contratantes a obrigação:
a) de tomar _medidas administrativas contrárias à
sua legislação ou à sua prática administrativa, ou às do
outro Estado Contratante;
b) de fornecer informações que não poderium ser obugas co_m base na sua legislação ou no âmbito de sua
prútica administrativa normal ou das d_o outro Estado _
Contratante; e
c) de transmitir informações reveladoras de segredos
comerciais, industriais, profissionais ou de processos co~
merciais ou informações cuja comunicação seja conLriirla à ordem pública.

ARTIGO XXVII
Funcionários diplomáticos e consulares
As disposições da presente Convenção não prejudica~
rão os privilégios fiscais de que desfrutam os funcionários diplomáticos o_u consulares de acordo com os
princípios gerais do Direito Internacional ou cm virtude
d~- a~;ordos esp!!ciais.
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ARTIGO XXV!ll
Entrada em vigor

I. A presente Convenção será ratífic-ada e Os instrumentos de ratificação súBo trocados em Quito, tão logo
seja possível.
2. A Convenção entrará em vigor na data ct2. troca
dos instrumentos de ratificação e suas disposições serão
aplicadas pela primeira vez:
I - no que concerne aos impostos retidos na fonte, às
importâncias_ pagas no ou depois do primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àqUele
em que a Convenção entrar em vigor;
II- no que concerne aos outros impostos de que trata a Con-venção, ao ano fiscal que_comece no _ou depois
do primeiro dia de janeiro do ano calendário imediatamente seguinte àquele em que a Convenção entrar em vi~
gor.
ARTIGO XXIX
Denúncia
Qualquer dos Estados Contratantes pode denunciar a
pre.~ente Convenção depois de deCorrido um período de
cinco anos a contar da data de sua entrada em vigor, mediante um aviso escrito de denúncia entregue ao outro
Es.tado Contratante através dos canais diplomáticos,
desde:: que tal aviso seja dado no oú antes do dia 30 deju~
nho de qualquer ano calendário. Neste caso, a presente
Convenção será aplicUâa pela últíma·veiI - no que concerne ~os impostos retidos na fonte, às
importâncias pagas a-ntes da expiração do ano calendúrlo cm·--que o aviso de denúncia tenha sido dado;
I I - no que concerne: ao.s outros impostos de que_trata a Convenção, ao ano fiscal que-comece no ano calendário cm que o aviso de. denúncia tenha sido dado.
Em testemunho do quê, os Plenipotenciários dos Estados Contratantes assinaram a presente Conveiwão e nela
apuseram os respectivos selos.
Fcilos em dois exemplares originais, em Quito, no dia
26 de maio de 1983, nas línguas portuguesa e espanhola,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil:
João Clemente Baena Soares, SecretáriO~Gefal das Relações Exteriores.
Pelo Governo da República do Equador: Luis Valencia Rodriguez, MiriíStro de Relações Exteriores.
PROTOCOLO

5. Com referência ao Artigo XII, parágrafo 3
Fica entendido que o disposto no parágrafo 3 do Artigo XII uplica-se aos rendimentos provenientes da pres~
tação de serviços técnicos .e de assistência técnica, cientí~
fica, administrativa ou semelhante.
6. Com referência ao Artigo XIV
Fica entendido ciue o disposto no Artigo XIV aplica-se
mesmo se as atividades forem exercidas por uma sociedade.

7. Co!ll re!erênci~. ao Artigo XVII, parágrafo 1
Fica entendido que o disposto no Artigo XVII, parágrafo I, aplica-se qualquer que seja o tempo de permanê!lci_a nq Es.t_g.dÇl_Contratante em que as atividades são
exercidas.

- __s.

Com referência ao Artigo XXIV, parágrafo 2
Fica entendido que as disposições do parágrafo 5_ do
Artigo X não são conOitantes com as disposições do parágrafo 2 do Artigo XXIV.

9. Com referência ao Artigo XXIV, parágrafo 3
As disposi~ões da legislação brasileira que não permítem que os "royalties", como definidos no parágrafo 3
do Artigo XII, pagos por uma sociedade residente do
-S_r~sil_a um residente do Equador que possua no mínimo
50% do capital com direito a voto dessa sociedade, sejam
dedutíveis no momento de se determinar o re~dimento
l!:ibutável da socieda_de residente do Brasil, não são con~
flitan-teS com as disp-osições do parâgrafo 3 do Artigo
XXIV da Convenção.
EM TESTEMUNHO DO QUE, os Plenipotenciários
dos dois Estados Contratantes assinaram o presente Pro~
toco\o e nele apuseram o respectivo Selo.
FEITO em dois exemplares originais em Quito, em 26
de maio de 1983, nas Hnguas porturguesa e espanhola,
~en~o__ af!ib~~ os textos _igualmente au_tênticos,
Pelo Governo da República Federativa do Brasil;
João Clemente Baena Soares, Secre(ârio"-Geral das Relações Ex.teri_9res_.
Pelo Governo da República do Equador: Luis Valencia Rodriguez, Ministro de Relações Exteriores.
(Às Comissões de Relações Exteriores, de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N9s 94 e 95, de 1984
PARECER N• 94, de 19!14.

Como parte integrante da ConVenção entre a República Federativa do Brasil e a República do Equador para
evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em
matéria de impoStos sobre·ã renda; os f.Cspectivos dO vernos acordaram nas seguintes disposições:
I. Na pres~nte Convenção, o termo "residente" significa, no caso do Equador, um domiciliado do Equador.

Da Comissão de Economia, sobre a Men.sagem n9
47, de 1984 (n 9 41/84- na origem), do Senhor Pre~
sldente da República, submetendo ao exame do Sena~
do Federal, proposta para que seja autorizado o Governodo Estado de Sergipe a elevar em Cr$
1.008.430.030,00 (um bilhão, oito milhões, quatrocentos e trinta mil e trinta cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.

2. Com referência ao Artigo V, parágrafo 3, alínea d
Fica entendido que as disposições do Artigo V, parágrafo 3, alínea d, não incluem o caso- da manutenção de
uma instalação fixa de negóCios para fins de adquirir
bens au mercadorias destinados à comercialização com
terceiros.

Relator: Senador Albano Franco
Na for~a do artigo 42, item VI, da const~tuição, o Se~
nhor Pres1dcnte da República encaminha ao exame do
Seriado Federal a Exposição de Motivos n9 192, de 1983,
do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, relacionada
com o pleito do Governo do Estado de Sergipe, no senti~
do de obter a necessária autorização para elevar em Cr$
1.008.430,00 (um bilh~o. oito milhões, quatrocentos e
trinta mil e trinta cruzeiros) o montante de sua dívida
con~olidada interna, a fim de que possa contratar operaçoes de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal
__ ~sfa n_a qu~U~ade de gestora do Fundo de Apoio ao De~
senvolvimento Social valor correspondente a
203.1_52!36 O~TN, considerado o valor daORTN de
4.963,91, em ~gosto de 19~3- destinadas- à- construção,
reforma, ampliação e equipamento em várias unidades
sanitárias e de saúde naquele Est"ad-0.

3. Com referência ao Artigo V, parágrafo 5
Fica entendido que quando o representante realizar
todas ou quase todas as suas atividades em nome da empresa, não serâ considerado como representante independente do sentido desse parágrafo.
4.. Com referência aj)_Artigo X, parágrafo 4
F1ca entendido que, no caso do Brasil, o termo "dividendos" também inclui qualquer distribuição relativa a
certificados de um fundo de investimento residente do
Brasil.
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2. As condições básicas da operação são as seguintes:
"Operaçflo I:
A- Valor: CrS 144.201.138,00 (correspondente
a 29.049,91 ORTN de Cr$ 4.963,91, em agosto/83;
B -Prazos:
I - de carência: 02 anos~
2 - de amortização: 06 unos;
C - Encargos:
I -juros de 6,0% a.a.,
2- correção monetária: 60,0% do índice devariação das ORTN;
D- Garantia: vinculação das quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias-ICM·
E- Destinação dos recursos: construção, reforma, UJ!lpliaçào e equipamento em várias unidades
sanit<}_Í'ías e de saúde no Estado de Sergipe.
Operação II:
A ---valor: Cr$ 86.228,892,00 (correspondente a
174.101,45 ORTN de cr$ 4.963,91, em agosto/83;
B -Prazos:
I - de carência: 03 anos,
2- de amortização: 12 anos;
C - Encargos:
I -juros a 6,0% a.a,
2- correção monetária: 60,0% do índice de variação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação das quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias -- ICM;
E- Destinação dos recursos: construção, reforma, ampli<~çào e equipamento de várias unidaâes
sanitárias e de saúde no Estado de Sergipe."
3. No processo encontram-se os seguintes documen-.
tos e_referêilcias principais:
a) Leis Estaduais n9 2.326, de 1981 e n~' 2.353, de
198 I, autorizadoras da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n9 192/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Mo':~túrlõ Nacional ao apreciar a proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29
da Res. n'i' 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operação com Títulos e Valores Mobiliários
pelo deferimento do pedido.
'
4. t: a seguinte a posição da dívida consolidada interna da entidade em 31-7-83:
Valor em Cr.$ l,O milhões
A- Intralimite
2.340,3
B - Ex tralimite
54.888,1
C - Operação sob Exame
1.008.4
D- Operação Autorizada
27.846,8
E- Total Geral
86.08_3,6
5, Levando-se em conta a soma do endividamento in~
tra e extra-limit_e, para efeito de anâtise sobre a capacida~
de de pagamento do postulante, teríamos a seguinte situação face à receita arrecadada em 1982, corrigida até a
~poca do exame (julho/83)
Cr$ milhões
I - Montante Global
35.554,3
II - Crescimento real anual
10.158,4
III- Dispêndio anual máximo
7.618,8
6. Adicionada a operação sob exame e as autorizadas e não contratadas, esses itens atingiriam os valores:
CrS: milhões
I - Montante Gl~bal
86.083,6
11- Crescimento real anual
19.592,0
III- Crescimento anual máximo
5.475,0
7. Considerado todo o endividamento da referida
entidade, na posição de 31-7-83, já estariam ultrapassados os tetos_que lhe forJ~m fixados pelos itens I e II do
art. 29 da Res._ n9 62, de 1975.

0686
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Tendo em vista o orçamento da pleiteante para o

exercício de 1983, com uma receita líquida de 54.386,3

milhões (deduzidas as operações de crédito, sendo sua
margem de poupança real de CrS 21.090,6 milhões, bastante superior, portanto ao maior dispêndio anual com a
dívida {intra+extralimite+operação sob exame), no valor
de 5.475,0 milhões, a ocorrer em 1986, vemos que a 3.ssunção _do novo compromisso não deverã acarretar
maiores pressões na execução do orçamento dos próximos exercícios.
9. Atendidas as exigências constantes no Regimento
ln terno e na legislação específica, opiriãrrios-peio acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N•~S, DE 1984
Autoriza o Go-Verno do Estado de Sergipe a elevar
em Cr$ 1.008.430.030,00 (um bilhão, oito núlhões,
quatrocentos e trinta núl e trinta cruzeiros), o mon·
tante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve.:
Art. i 'i' E o GOvernO do Estado de Sergipe, nos termos do art. 29 daRes. n\> 93, de II de outubro de 1976,
do Senado_ Federal, autorizado a elevar em
Cr$ 1.008.430,030,00 (um bilhão, oito milhões, quatrocentos e trinta mil e trinta cruzeiros), cõrrespondente a
203.152,36 -ORTN, considerado o valor no_minªl d_a _
ORTN de Cr$ 4~963,91 (quatro mi!, novecentos e sessenta e três cruzeiros e noventa e ú.m centavos), vigente
em agosto de 1983, o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar operações de
crédito no valor total acima-, junto à CaíXã.- Econômica
Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS,-destinadas à
construção, reforma, ampliação e equipamento em
várias unidades sanitárias e de saúde naquele Estado,
obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central
do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, 5 de abril de 1984.- Roberto Cam·
pos, Pre..-.idente __ ......, Albano Franco, Relator - Pedro SImon- Luiz Cavalcante- Fábio Lucena- José Fragelli
- Marcondes Gadelha - José Lins --Jorge Kalume.

.PARECER N• 95, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça, sObre 0
Projeto de Resolução n9 8, de 1984, da Comissão de
Economia, que "autoriza o Governo do Estado de
Sergipe a ~levar erii CrS 1.008.430.030,()(r(um bilhão, oito milhões, quatrocentos e trinta mil e trinta
cruzeiros), o montante de sua dívida consolidada interna".
Relator: Senador Passos Pôrto
O Projeto de Resolução sob exame, apresentado pela
Comissão de Economia, como conclusão do seu pareCer
sobre a Mensagem n'i' 047/84, do Sr. Presidente daRepública, aUtoriZa--o Governo 'do Estado de Sergipe, nos
termos do art. 29 daRes. nl' 93, de II de outubro de 1976,
do _Senado_ Federal, a elevar o montante de sua díVida
consolidada interna em Cr$ 1.008.430,030,00 (um- bilhão, oito milhões quatrocentos e trillta mil e trinta cruzeiros), correspondente a 203.152,36 ORJN, 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 agosto de 1983, a fim de que possa
contratar operações de crédito no valor total acima, ]Unto à Caixa Econômica Federai; esta na qualidade de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So_ciaLF AS, destinadas à cons_tr_ução, reforma, ampliação e
equipamento em várias unidades sanitárias e de saúde
naquele Estado.
2. Trata-se de uma operação a que, por força das disposições contidas no artigo 29 da Resolução n9 93/76,

desta Casa do Congresso Nacional, não se aplicam os HmiLes lixados pelo artigo 2Q da Resolução nQ 62f75, parcialmente modificado pelo artigo {'i' da citada Resolução
n9 93/76, haja vista que os recursos a serem repassados
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, portanto considerada extralimite.
3. No processo encontram-se os seguintes documentos e referências principais:
a) Leis Estaduais n'i' 2.326, de 1981 e n'i' 2.353, de 1981,
autorizadoras da operação;
b) Exposição de Motivos (EM n" 192/83)-do Senhor
Ministro de Estado da Fazenda ao Exm'i' Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a prcipOsta; mariif6siou-se
favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29
da Res. __n" 93, de 1976, do Senado Federal; e
c Parecer do Banco Central do Brasil- Departamento de Operação com Títulos e Valores MQO_il_iários, pelo
deferimento do pedido.
4. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas
vigentes que discíp!inam a matêria (Res. 62/75 e 93/76) e
-no Reg'imentô Interno, somos pela tramifãção normal
do projeto, Uma vez Que constitucional e jurídico, e apre. sentado em boa técníca legislativa.
Sala ê!ãs Comissões, II dC: abril de 1984. -José Fragelli, Presidente, em exercício - Passos Pôrto, Relator
- Helvídio Nunes- Hélio Gueiros- Guilherme PalmeiÀlmir Pinto - Aderbal Jurem·a :..:.:: Benedito Canelas.

rã. -

PARECER N• 96, DE 1984
!>a Comissão de Serviço Pú_bllco~ Civil, ~bre os
Projetas de Lei da Câmara o'i' 198 e 236, de 1983 {n'i'
-803-B, de 1983 e 6.064-B, de 1982, respectivamente
na Casa de origem), em tramitação conjunta que
"dispões sobre a realização de concursos públicos e
determinam outras providências"~
Relator: Senador João Lobo
Da iniciativa dos ilustres Deputados Ivo Vanderlinde
e Rosemburgo Romano, vêm a exame desta ComissãO,
o::; projetas de lei, n"'::; ! 98 e 236, de 1983, respectivamente, em tramitação conjunta, dispondo sobre a realização
de concursos públicos e determinando outras providências.
Justificando as proposições, esclarecem os seus Autores que os projetas têni por linalidade evitar que se levantam suspeitas de favorecimento a candidatos, nos
concursos públicos que a Administração" reã.liza.
Muitos são os que reclamam, através da imprensa, dos
critáiios norteadores .dos concursos que, como se sabe, a
Constituição Federal exige, Para a -priineirã ln-Vestidura
em cargo público.
Aqueles que, acreditando na seriedade da prova de seleçào, se inscrevem, acabam saindo amargurados com as
falhas existentes - somente são conhecidos os candidatos considerados aprovados, não se oferecendo ao exame
dos demais candidatos os critéfiOS e os gabaritos que
nortearam a correção 'de suas provas.
Assim, os projetas, vazados, em 7 (sete) irfígos, estabelecem que nos concursos realizados pela Administração Pública, direta, bem como pelas fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, -é obrigatória a
"divulgação das notas conferidas a cada candidato, mesmo que não aprovado ou classificado.
Normatizam, no art. 29, a obrigatoriedade de, ao di~
vulgar o resultado, o órgão reallzador do concurso exibir
o gabarito ou os critérios utilizados para a correção de
provas.
Reafirmam, no art. 39,_ Q princípio constitucional do
direito de peticionar aos Poderes PUblicas, em defesa de
direitos que cerquem eventual reclamação do resultado
ou conteúdo da prova "in casu''.
Contêm, entretan"to, o referido dispositivo exPressão
de flagrante injuridicidade- ... ou à prova de qualquer
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outro candid<~to ...--,vez que carecerá o requerente da
qualificação para peticionar incidentemente em direito
alheio.
A Lei n9 1.711, de 1952- Estatuto dos Funcionários
Çiv_is_ da União- trat?- de forma mais a._brangente, em.
ca2_ítulos próprios das penas de demissão e de multa, por
falta de exaçào no cumprimento do dever, tornando,
--desta forma, desnecessário o art. 4~> da propositura.
Pelo exposto e considerando que ambos os projetas
são de igual teor e fiilalidade, somos, nos termos regimentais, pela prejudidalidade do de n" 236, de 1983, pela
aprovação do de n9 198, de 1983,_ por se encontrar em
fase mais adiantada de tramitação e por considerarmos
Vâlida ·a interição do legislador em tQrnar_ geral medidas
que seràb benéficas aos Concursos promovidos pela Administração Pública; com a supressão do art. 49, pordesnecessário, -c com a adoção das seguintes emendas:

EMENDA N• 1-CSPC
Dê-se ao art. 39, a seguinte redação:
"Art. 39 Não se conformando com o resultado
alca.nçado, qualquer candidato poderá pedir revisão
de prova, observadas as normas reguladoras do
concurso."

EMENDA N• 2-CSPC
Suprima-se o art. 49, renumerando-se os subseqUentes.
Saiu das Comissões, ll de abril de 1984.- Fábio Lu- cena, Presidente- João Lobo, Relator- Alfredo Campos - Passos Pôrto - Jorge Kalume.

PARECER N• 97, DE 1984
Da Comissão de Serviço Público OvO, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n'i' 289, de 1983, (nç 2.397C de 1976, na origem), que "Dispõe sobre a obrigator~et!ade de aceitar inscrição, em concurso público, de
candidato que, não estando de posse do diploma do
curso escolar exigido, possa provar havê-lo concluído".
Relator: Senador Alfredo Campos
De iniciativa do ilustre Deputado Walber Guimarães,
vem a esta Comi.!)sào, para exame, projetq, dispondo
sobre a obrigatoriedade de aceitar inscrição em concurso
público, de candidato que, não estando de posse do diploma do curso escolar exigido, possa provar havê-lo
concluído.
Justificando a proposição, seu ilustre Autor esclarece
que a exibição de diploma de curso pode ser suprida por
certidUo ou declaração equivalente, expedida pela instituição de ensinq devídamente reco-nhecida, não significando que, com isto, se esteja estabelecendo forma ou
condição para provimento de cargo público, já que a
condição se exauriu na exigência de ter c·oncluído o curso
exigido e o que se pretende, em suma, é suprir a falta de
um documento por outro equivalente.
O. projeto busca eliminar a dificuldade momentânea,
enfrentada por candidatos, sem contudo_ comprometer a
seriedade que deva presidir a realização de concursos
públicos para o preenchimento de empregos ou cargos
da Administração Pública.
Assim é que a proposição, vazada em 3 (três) artigos,
estabelece que o candidato a con~urso para p:reenchimento de empregos ou cargos públicos que não estiver
de posse do diploma de conclusão de curso, de qualquer
nível escolar, será_ ad!Tlitido à inscrição e às provas respectivas, mediante a apresentação de certidão fornecida
pela escola, na qual se declare haver sido concluído o
curso, sendo, entretanto, obrigado a apresentação do diploma de conclusão do respectivo curso por ocasião de
sua posse.
A exigência de apresentação de diploma para inscrição
em concurso público é de origem constitucional, inserida
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no art. 97, da Curta Magna, que dispõe sobre os requisitos ou condições para -Oi::upáção de cargos-públicos.
As condições de capacidade estão inscritas, também,
em Jd ordinária, específicamente as que dispõerri sobre a
classificação de cargos. e funções.
A exigência de _apresentação do diploma para inscrição cm concursos públicos sem alternativa para apre--

sentação de documento símilar traz enormes transtornos
aos candidatos a vista da morosidade da expedição dos
diplomas e de seu registro.
A prova de conclusão do curso exíg-ido pode ser plenamente suprida com a apresentação provisória de OutrO
documento probatório, uma vez que a utilização de declaração falsa faria- com- qui-o -candidato faltoso incorress_e em delito de falsidade ideológica, sujeitando~se
posterionnente, o candidatQ aos rigores da sanção penal
e das conseqüentes repercusões na esfera administrativa.
Pelo exposto, nada vemos que possa invalidar a presente proposição, razão por que somos pela sua apro·
vação.
Sala da Comissão, li de abril de 1984.- Fábio Lucena, Presidente- Alfredo Campos, Relator --João Lobo
- Passos Pôrto - Jorge Kalume.

PARECER No 98, DE 1984.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Oficio "8" n'i' 18, de 1982 (n'i' 44-P/MC, de 1982, na
origem), do Senhor Presidente do Supremo Tribunal
Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias
das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n'~' 96.381-2, do Estado de São Paulo, o
qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 176 da
Lei n'~' 608, de 29 de dezembro de 1977, do Município
de Riolândia, daquele Estado.
Relator: Senador José Fragelli
O Senhor Presidente do Supremo Tribuflal, para os
fins previstos no art. 42, Vlf, da Constituição, remeteu
ao Senado Federal cópias das notas taquigráfica~ e doacórdão proferido por aquela Calenda Corte nos autos
do Recurso Extraordinário n~> 96.381~2, do Estado de
São P:.mlo, o qu:Jl declarou a inconstitucionalidade do
art. 176 d:J Lei n'~' 608, de 29 de dezembro de 1977, do
Município de Rio!ândia, daquele Estado.
Constam dos autos que a recorrente, originariamente,
no juízo de primeiro grau, ofereceú embargos à ex_ecução relativa à cobrança da chamada taxa de conservação e
manutenção de pontes e estradas pela Prefeitura Munici~
pai de Riolãndia.
Julgados procedentes os embargos, foi, todavia, reformada, parcialmente, a sentença pela Egrégia Quarta Cã~
mara Cível.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso extraor·
dinúrio com arrimo nas letras ..a" e ''d" da permissão
constitucional, alegando violação dos artigos 18, § 2'~', 21,
Ili, da Carta Magna e 17, parágrafo único do Código
Tributário Nacional.
Relatando o apelo extremo, o eminente Ministro Ra·
fael Mager salientou que a questionada taxa constitui
um desvirtuamento da natureza do tributo, na medida
em que torna o valor das benfeitorias como Indice de
mensuração, mal dissimulando c:'_f~to_gerador _que já ser~
vira para -incidência do iln posto terfitorial rUral, de c_ompetência tributária exclusiva da União.
-- --Conhecendo o recurso e lhe dando provimento, con·
cluiu seu voto declarandO a inconstitucionalidade do artigo 176 da mencionada lei municipal, restabelecendo a
sentença do ju_fza singelo.
Nos termos do voto do Ministro~Relator, o Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária de 24 de março de
1982, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe deu
pwvimento ao declarar a inconstitucionalidade do art.

li)

176 da Lei n'i' 608, de 29 de dezembro de 197}, do tylu- nicÍpio de Riolândia, Estado de São Paulo.
O acórdão foi publicado no Diário da Justiça de 14 de
maio d_e t982,~com a seguinte el!Jenda:
Taxa de conservação de estradas. Base de cálculo
(valores das benfeitorias do imóvel rural). Súmula
595.
LEI MUNICIPAL N• 608(77 (ART. 176)- Riolândta - SP. Inconstitucionalidade. E inconstitu~
cional a taxa de conservação de estradas que toma
para base de cálculo o valor das benfeitorias do
imóvel rural, sem correspondência ou comensuração com a prestação do serviço. Recurso extraordinário provido.
Cumpre salientar, mais uma vez, a iniqüidade de um
sistema tributário _qu~ impõe aos_ municípios a necessidade de buscar recursos gerados pela "taxa de conservação
de estradas", apesar de inquinada de inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal. A verdade é que a base
de cálculo corresponde ao valor da área e das benfeito~
rias do imóvel, única capaz de ensejar a instituição da
taxa que_se__ destina a custear a importante tarefa de conservação de estradas de rodagem.
Pelo exposto, com a observância dos ditames constitucionais e regimentais pertinentes, formulamos o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 9, DE !984
Suspende a execução do artigo 176 da Lei n'~' 608,
de 29 de dezembro de 1977, do Município de Riolândia, Estado de São Paulo.
O Senado Federal resolve:

Artigo único. ~suspensa, por inconstitucionalidade,
nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferida-em Sessão Plenária de 24 de março de
!982, nos autos do Recurso Extraordinário n9 96.381~2,
do Estado de São Paulo, a ~xecução do artigo 176 da Lei
n9 608, de29 de dezembro de 1977, do MunicíPio de RioIúndi9,_o_a_quele Estado.
Sala das "Comissões, II de abril de 1984. - Helvídio
Nunes, Presidente, em exercício- José Frageiii, Relator
- Hélio (iueirOs - Passos Pôrto - Octávio Cardoso Guilherme Palmeira - Benedito Canelas - Aderbal Jurema.
PARECER N9 99, DE 1984
Da -C01ÜiSsão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n~" 318, de 1980- Complementar que "'introduz alteração na L~i Complemen·
tar n9 11, de 25 de maio de 1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural".
Relator: Senador Helvldio Nunes
O Projeto de Lei n" 3!8, de 1980- Complementar, de
autoria do_Senador Nelson Carneiro, visa a introduzir
"alteração na Lei Complementar n'i' II, de 25 de maio _de
1971, que instÚ~i o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural".
Extraio da Justificação, por oportuno, os tópicos seguintes:
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2. Inexistem_ dúvidas l;l respeito da conveniência e
oportunidade" da matéria. Acredito mesmo que todos os _
SindiCütos de Trabalhadores Rurais do _Pajs gostariam
de int_ermedfªr a extcns~_o çio b~nefício Uos sindicalizados, assim como entendo que todos os representantes no
Congresso gostariam, ~e modo particular, os nordestinos, de assinar proposição idêntica.
3. Acontece, entretanto, que as conquistas do trabalhador rural brasileiro, pelas condições gerais do País,
pelas diferenciações e desníveis regionais, pela estrutura
fundiúriu de certas áreas, pelo baixo nfvel cultural dos
rurícolas,_ pela formação e pelas próprias peculiaridades
que marcam a geografia nacional, só recentemente, e aos
poucos, vêm sendo alcançadas.
No particular, há que ressaltar, como Q fez o próprio
Autor da proposição, o eleva_do alcance da Lei Comple·
menta r n'~' 11, de l97l,já alterada, aliás pela Lei Complemenwr n~" 16, de 30 de outubro de 1973, que introduziu
notllveis benefícios na parte conceituai e, em decorrência, na percepção dos benefícios do PRO RURAL.
4. t: fundamental não esquecer, porém, que as fontes
alimentadoras do Programa de Assistência ao Trabalhador Rurul são apenas as consignadas no art. 15 da Lei
Complemen_tar n" ll, verbis:
,;,J_ da Contribuição de 2% (dois porcento) devida pelo produtor, sobre o valor comercial dos pro~
dutos rurêliS ...
I I - da contribuição de_ que trata o art. 3~> do
Decreto-lei n'i' 1.146, de 31 de dezembro de 1970, a
qual fic<l elevada para 2,6% (dois e seis décimos por
cento), cabendo 2,4% (dois e quatro décirri.os por
cento) ao FUNRURAL."
Ê indispensável, assim, recorrer a cálculos atuariais
paru fix<lr o elenco e a extensão dos benefícios a serem
dispcndidos com os recursos disponíveis, sob pena d_o
risco de falência do sistema instituído.
5. Daí a norma C<:~Utelar estabelecida no parágrafo ú~
nico do art. !65 da Carta Magna:

"Nenhuma prestação de serviço de assistência ou
de benefício compreendidos na previdência social
será crinda, majorada ou estendida, sem a corres·
POndente fonte de custeio total."
O projeto do Senador Nelson Carneiro, ióutilmente,
tenta contornar, mas não afasta a vedação constitucíonal.
O parecer é contráiio à aprovação.
Sala da Comissão, II de abril de 1984. -José Fra~
gelli, Presidente, em exercicio- Helvídio Nunes, Relator
- Aderbal Jurema - Hélio Gueiros -Passos Pôrto Guilherme Palmeira - Almir Pinto - Benedito Canelas:

PARECERES N'S 100 e 101, DE 1984.
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n'i' 62, de 1980,
(PL n"' 1.871-B, de 1979, na origem), que "dá nova
redação ao artigoS'~' da Lei n9 6.678, de 14 de agosto
de 1979, que dispõe sobre a requisição de servidores
públicos da administração direta e autárquica pela
Justiça Eleitoral e dá outras providências".

PARIÚ:'E!l N• 100, DE 1984
---·~A lei ~"' II, ... representou, sem dúvida, grande
_ç'?nquista social. Entretanto, não~~ compreendeu ...
atê hoje porque o dito programa ... restringiu o elenC9 de benefíçi_os previden_ciários à disposição do trabalhador rural, deixando d~_ contemplá-lo, por
exemplo, cqm o seguro por acidente de trabalho,
-aposentadoria por tempo de serviço, etc."
"O projeto ora oferecido à consideração da Casa.
por sugestão do Sr. Presidente_ do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Presid_ente Epitácio ... procura, justamente, corrigir a lacuna apontada ... "

Da Comissão de Constituição e_ Justiça_
Relator: Senador Raimundo Parente
O Projeto sob exame, proveniente da Câmara dos Deputados, de autoria_do ilustre Deputado Jorge Arbage,
dá nova redução ao art. 59 da Lei nQ 6.678/79, estatuindo
que '-'o disposto no art. 3Y e seu parágrafo único não se
aplica aos servidores atualmente requisitados para as Secretarias dos Tribunais Eleitorais ou para os Cartórios
dus Zonas Eleitorais".
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2. Na justificação, ínsur.B:índo-se contra- a aplicação
imediata da regra do retorno automático dos servidores
ao órgão de origem, finda a requis-íÇãO~- ãlega -o autor:
"Não nos parece justo nem razoável que tais servidores,
que em nenhuma hipótese contavam com a medida, sejam forçados a abruptamente voltar à repartição de origem, eis que será insuportável o tumulto provoc2do em
suas vidas familiarcs",3. Em sua tramitação pela egrégia Câmara dos Deputados foi o projeto apreciado pela douta Comissão de
ConstituiÇãO e Justiça, que o considerou constitucional e
jurídico. Pelo que, à vista do disposto no art. 100, itemIII, letra b, n~' I, combinado com o item I, nl' 6, e no art.
!03, todos do R!!gimento Interno, compete-nos, tão-só;
examinar-lhe a técnica legislativa, a regimentalidade e o
mérito.
3.2 Técnica e regimentalmente falando, nada a ressalvar.
3.3 Qua~to !lO P,érito, a proposiÇãõ-, ao-resguardar
direitos dos servidores já requisita-dos quando da vigência da Lei n9 6.67_8f79-, e ao evitar triifstornos pare:aJUStiça Eleitoral, evidencia-se como oportuna- e Cõnveil1ente. Tánto isso é c-erto que a própria Justiça Eleitoral como lembrado no Voto do Deputado Nilson Gibson e
no Parecer da C_o_missã_o _d_~_Serviços Público da Câmara
dos Deputados - considerou difi_cil a execução daquela
lei e aconselháVel a suspensão de sua vigência (Resoluçào n9 10.730/79 do_ISE), o que, de fato, foi feit<:i",-por
um ano, pela Lei n9 6.862/80.
4. Ante o exposto, opinamos Pela aprovação do projeto por oportuno e c:onveniente_(art. 100, item III, b, n9
I, cjc iLem I, n9 6, do Regimento Interno).
Sala dus Comissõe_s, 24 de novembro de 1982.- AlQYsio Chaves, Presidente- Raimundo Parente, Relator Aderbal Jurema- Dulce Braga -José Fragelli - Bernardino Viana - Leite Chaves - Affonso Camargo Almir Pinto.

pó tese cOntariam com a Medida estabelecida pelo art. 59
da Lei nl' 6.678, de _1979, obrigando-os a voltar à_ repartição de origem, somos, no âmbito desta Coriiissão, pela
aprovação do projeto sob exame.
Sala das Comissões, I t de abril de 1984. --:- Fábio Lu~
ceõa, Presidente - Passos Pôrto, Relator- João Lobo
- -Alfredo Campo~ - Jorge Kalume.

PARECER No 102, DE 1984

Relator: Senador Passos Pôrt(l
De iniciativa do Hustrc Deputado Jorge Arbage, .._,em a
exume desta Comissão projeto de lei, dando nova re~
dação ao arttgo s~ da Lei n~ 6.678, de 1979, que -dispõe
sobre a requisição de servidores pliblicos da administração diretu e autárquica pela Justiça Eleitoral e dando
outras providências.
Justificando u proposição, o seu ilustre Autor escla(~
ce que considera de inteira proCedência as medidas consubstanciadas nu Lei o~ 6.678, pois o Poder Púbiic.o tem
o legítimo diú:itO_ de estabelecer .as r_egras segundo as
quais as requisições de servidores públicos para prestar
serviços juntos à Justiça Eleitoral, devam processar-se,
desde que a nova disciplinação legal vigore para as requisições que venham a efetivar-se a partir de sua vigência.
Com o que não con.co_rd_a o ilustr~ Autor é com o preceituado no urt. 59 do_ diploma legal em tela, pois esse
dispositivo estabelece que as novas regras aplicam-se aos
servidon.-s atualmente_requisitados para as Secretarias
dos Tribunais Eleitorais oU para os CartórioS das .Zonas
Eleito ruis.
Alega, ainda, que esses servidores já organizaram suris
vidas cm concordãncia com o afastamento que lhes foi
com.-cdido, na (orma da legislação anterior, inclusive
r.:Qm filhos matriculados em estabelecimentos de ensino
locali:wdos nus proximidades do atuallocal de trabal,ho,
tmde se encontram requisitados.
Assim é que u matéría prõpõe nov.a redução para crart.
5Y da lei n~' 6.678, de 14 de agosto de 1979, de forma a
que o rdcrido dlspositivo "não atinja os. servidores
<ltualrncnte requisitados" para as Secretarias dos Tribunais Elcitori.lisOu jlllt:íl os Cartórios das Zonas__EleitoraiS.
Ü.)n.sidcrando a injustiça, e os transtornos que causaria na vid:.1 do~ referidos servidor<.;S, _que em nenhuma hi-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da!la)- O documento lido contém subscritores em número suficiente para se
constituir, desde logo, em Resolução do Senado Federal,
nos-termos do ui't. 170, "a", do Regimento Interno.
Será publicado para que produza os devidos efeitos.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao primeiro orador inscrito, o nobre Senador José Fragelli.

Da Comissão de Redaç_ão __

O SR. JOSJ': FRAGELLI- (PMDB- MS. Pronun·
.Redac,:ão final do Projeto de "DeCreto Legislativo n9
20, de 1983 {nl' 4/83, na Câmara dos Deputados}.
Relator: Senador Jorge Kalume
A Comissão apresenta a redução final 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 Governo da República Federativa dO BraSil e o Go~rno da República Gabonesa,
asún-ado em Brasília, a 30 de junho de 1982.
Sala das Comissões, 12 de abril de l284._~_João Lobo,
Presidente- Jorge Kalume, Relator·:....:::.-passõs Pôrtõ.

ANEXO AO PARECER N• 102, DE 1984
Redac,:ão final do Projeto de Decreto Legislativo n9
20, de 1983 (nl' 4/83, !la Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos
terrrios do art. 44, inciso I, da ConstituiçãO, e eu,
- - - - - - - - • Presidente do Senado Fed~al,
promulgo o seguinte

, DE !984
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.

DECRETO LEGISLATIVO No

PARECER No 101, DE 1984
Da Comissão de Serviço Público Civil

Abril de 1984

O Congresso Nacional decreta:
Art. !I' É aprovado o textó do Acordo que cria uma
ComisSãõ Mista entre o Governo da República Federativa do Brusil e o Governo _da República Gabonesa, assinado em Brasília, a 30 de junho de 1982.
Art. 2~' Este Decreto legislativo entra em vigor-na
datu desuu publicaçüo.
O SR. PRESIDENTE (tytoacyr Dalla)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a Mesa, documento que vai ser lido pelo Sr. !9secr-i:ti.írio.
É lido a seguinte.

RESOLUÇÃO N• 4, DE 1984
Prorroga por 60 (sessenta) dias o prazo concedido~
à Comissão Especial criada pelo Requerimento n9
I96, de 1982, destinada a realizar estudos sobre Reforma Tributária.
O Senado Federal resolve:
Artigo único. Êprorrogado por 60 (sessenta) dias,
nos termos do artigo 178 do Regimento Interno, o prazo
conci:díào à Comissão- Especial criada pelo Requerimento n"' 196, de 1982, destinada a realizar estudos sobre Reforma Tributária.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1984- Cid Sampaio - Saldanha Derzi - José Fragelli - José Lins Pedro Simon - Helvídio Nunes - Almir Pinto -João
Calmon - Juthay Magalhães - Affonso Camargo João Lúcio - Passos Pôrto - Milton Cabral - Mauro
Borges - ! orge Kalume - Aderbal J urema - Marcondes...Gadelha_- João Castelo- Marcelo Miranda- Guilhenne Pallneira - Gabriel Hermes - Hélio Gueiros Alberto Silva - Altevir leal - Fábio Lucena - João
Lobo.

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente e Srs. Senadores;
OUtros assuntos devertam ocupar-me, hoje, nesta -li"i~
buna, mas dois fatos marcantes e não obstunte os debates demomdos de ontem sobre eles, impõem que se volte
a debater o grande comício das Oposições, no Rio de Janeiro, anteontem, sobre o qual um dos diârios desta cidade deu, bem a propósito, este título: "O comícíõ-cã.rioca entra para a História".
Realmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o velho civismo dO povo carioca, sempre sensível às grandes causas nacionais, foi que pôde levar aquela multidão à Avenida Getúlio Vargas e às suas adjacências. Houve Sr.
Presidente, quem quisesse minimizar esse comparecimento extraordinârio da massa popular à convocação de
uma idéia, e, mais do que isso-, uma reivindicação que ê
do povo, antes que de qualquer político, lembrando que
ali estariam esses milhures de nossos condidadãos levados -pela forç·a··-e peJos recursos do Go.,..erno estadual,
pela presença de artistus renomados do País, pelas bandas de músicãs-Cjüe illi se fizeram ouvir. Eu p-rotestei lo- go, Sr: Presidente, dizendo que esse modo de entender
um comparecimento tão extraordinário como aquele,
era faler pouco dos sentimentos cívicos e da inteligência
dos brasileiros, porque a Velha Capital ainda é um resu~
mo de todo o Brasil. O que há de melhor na inteligência e
nos mais puros sentimentos de brasilidade de todo o
País, se reúne e como que se resume na velha e gloriosa
Capital da RepúbHca.
Hoje, Si". Presidente, pelo que lemos nos jornais, os
h-omens responsáveis não procuram mais diminulr o significado dessa presença em massa do povo, ao comício
das Oposíç-ões. São dadas versões as mâis diversas,
tiram-se ilações às vezes com sentido atê catastrófico,
prOcuram· explicar essa presença do povo por razões outras que não o seu civismo, o seu amor à liberdade e o desejO ·ae ver o País reintegrado inteiramente no chamado
estado de dLr:eito.
Eu vejo, aqui, por exemplo, Sr. Presidente, as dedaruções de um velho e prezado amigo, o Jornalista Amaral Neto, Deputado pelo Rio de Janeiro, reconhecendo
que um comício desse valor, desse gabarito tende a provoc-<tr uma influêilcia enorme sobre os parlamentares e
acreditando que ele possa, amanhã, levar os representantes do povo no Congresso, a se solidarizar c·am o sentimento populai- votando a fa-Vof da emenda Pela diretajã.
Mas S. Ex', ao mesmo tempo, diz que o fato vai faZê-lo
trabãlhar em dobro contra o estabelecimento das diretas,
porqtie o comício provou, de uma vez Por todas, que
Leonel Brizola seria imbatível numa eleição direta. Esse
tem sido um ponto em que têm insistido aqueles que não
querem que o próximo Presidente da República saia da
escolha da vontade popular.
G1.mrdei, Sr. Presidente, um pensamento de Paul Valéry que diz que quando o adversãriO exagera as nossas
forças, os nossos propósitos e as nossas possibilidades,
quando, para incitar contra nós, nos pinta com cores
terríveis, ele trab~lha para nós. Quanto mais, Sr. Presidente, certas fontes governamentãiS e políticos assustados ou· falsamente amedrontados destacam o valor do
Sr. Leonel Brizola e vêem a possibilidade de sua eleição
pelo voto- direto à Presidência da República, quanto
mais batem nessa tecla, mais trabalham por Leonel Brizola.
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Sou daqueles, Sr. Presidente, que não temem absoluta-mente, os rcsuJ!lldos de uma eleição _di reta, tendo em vis-

ta como o povo votou, justamente, nos grandes_centros,
em 82, mostrando-se até maiS cOilservadÕr do que os
políticos conservadores.
Ninguém há de negar que o formidável comício _do
Rio di! Janeiro se deveu, em parte, ao prestígio do Governador da Guunabara. Mas, quando querem pintar
esse prestígio com cores terríveis, como disse Paul Valéry, na verdade, querem colocar na sombra a vontade
decidida do povo de ver o País reintegrado nas suas plenas liberdades e no que há de essencial numa democracia
que é a escolha dos representantes do povo, seja no Legislativo, seja no Executivo, feita pelo próprio povo.
NU o há de ser, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o espantalho de Leonel Bri:wla que hú de tirar sequer um
voto neste Congresso à Emenda Dante de Oliveira.
Não acredito, Sr. Presidente- e SrsA Senadores, que
qualquer congressista possa mostrar-se temeroso do resultadO da.s urnas. Q_ povo brasileiro, justamente, nesse
gwnde comício, com a sua presença em massa;-mas,
sobn.:tudo, com a ordem com que se tem manifestado em
praça pública, com o seu sentimento põ.lcifista, tem- dãdo
provas de uma maturidade que se se reconhece por um
lado, se quer negar por um outro. Se Se reconhece que o
povo é capaz de sair aos milhares, até aos milhões, pe~as
ruas de nossas metrópoles nessas manifestações ordeiras,
nU o se quer reconhecer a maturidade do povo para eleger. anwnhU, o mais alto magistrado da Nação.
O Sr. Marcondes Gadelhã- Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSE!: FRAGELLI- Com muito prazer, ouço
o ap<lrtc de V. Ex'
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador José Frag.clli. o que me íiurpreende no seu discurso é a afirmação
tlc que huveria uma preocupação do Governo ou de setore!'> do PDS com o comício da Candelária, a pontO de V.
Ex~ afirmar se pinta um quadro com cores lerríveis e invocar o poeta Paul Valéry em reforço às suas teses.
Surpreende-me, Excelência, porque- não_ ouví isso das
gr•mUes LiUcranç<lS do PDS nem de setorcs oficiais do
i)aniUo. Fi.:o até com a impressão, nobre Senador José
1-"ragclli, que para a Oposição u festu só não fOi completa
porque não houve nhenhuma preocupação do Governo?
porque ninsuém pintou com essas cores terríveis com
que v. Ex• tem as suas retinas magoadas neste momento.
O SR. JOSlt FRAGELLI comício com cores terríveis ...
O Sr. Marcondcs Gadelha- V.

Perdão, não pintei o
Ex~

disseque o PDS ...

O SR. JOSlt FRAGELLI - .-.--,-O Deputado Amarai
Neto é que, com cores terríveis, concede ao Sr. Leonel
Brizob todo o resultado positivo dessa grande concen-__
twçlio popular. E ele, nàO sou eU. --0 Sr. Marcondes Gadelha- Devo dizer a V. Ex•, cuja
opinião respeito ...
V.

O SR. JOSt FRAGELLI- E um correligionãrio de
Ex~, um dos mais ilustres ...

O Sr. Marcondes Gadelfia....:: ... é V. EXnein o direitO
de dizer o que pensa, mas devo dizer a V. Ex', nobre Senador, que toda a tônica dos pronunciamentos do Senador José Surney, do Líder A!Oysío Chaveª'- do Líder Nelson Marchezan, de porta-vozes do Governo, enfim, neste momento, de todos nós, é uma tônica di regozijo.
Reulizou~se no BrasH um comício- com um milhão de
pessoas, um dos maiores comícios do mundo.
O SR. JOSt FRAGELLI- Esse regozijo v_em do velho emedebista que é V. Ex' Dai é que vem esse regozijo:
Nem todos pensam e sentem da mesma maneira.

O sr: Marcondes Gadelha -_Foi realizado neste Pa_ís
um dos maiores comício do mundo ...

O SR. JÔSt FRAGELLI -

Muito bem!

O Sr. Marcondes Gadclha- .. :- trãnsmitido po( um-a
cadeia de televisão para 70 milhões de telespectadores
pelo País afora. _Se nós realizamos uma das maiores
eleições do mundo, em 1982, se nós temos uma das imprensas mais livres do mundo, nobre Senador, isto só
nos dá o direito de afirmar, alto e bom som, que nós temos, hoje, instituições democrátiCas sólidas e um regime
de ~lena liberdade neste Pais.
O SR. J0-5~ FRAGELLI Ex•

É fácil responder a V.

_ O Sr. Marcondes Gadelha- Este sonho de _liberdade,
conduzido pelo Presidente João Figueiredo, quando jurou fazer deste País uma df:mocracia, é, hoje, uma bela
realidad_e que Só os cegos-ou aqueles tocados de mã fé é
que não querem reconhecer, Ficam adstritos a respingos
de jornais, fi~m adstritos a segmentos isolados de opinH:ío, para apridir o GOverno de atitude de intransigência ou d(., rejeição ante qualquer manifestação do povo
ou de parcelu dele. Nobre Senador, esse co~~ciofo_i respeitado comó jamais outro foi reS{leitaO.o na História do
Brusil. Ele não produzirá efeitos emocionais no Governo
e não fará com que este Congress'? perca a sua linha de
equilíbrio ao tomar as suas posições.
- o"-SR. JOSt FiiAGELLI- t muito fácil responder a
V. Ex~ quando diz que não conhece manifestações por
parte das Lideranças do seu partido, e manifestações
diári:ts do Governo. Não me lembro bem o termo que V.
Ex• usou, revelando temor por essa ascendência do
prestfgio -popular do Governador do Rio de Janeiro. Há
poucos dias, eu tive a oportunidade de protestar, aqui,
porque achei que era um desaforo lançado à face da
Nação pelo Senhor Octávio Medeiros, chefe do SNI,
protestar contra declarações de que não concordava e
não permitiria eleições diretas nem em 1989 e nem em
1990, porque poderiam ser eleitos Tancredo Neves ou
Leonel Brizola ...
O Sr. Passos Porto- Permite-me V. Ex.f um aparte?
O SR. JOSI!: FRAGELLI- ... de sorte que V. Ex• estã_ um tanto esquecido dessas declarações. E o que V.
Ex~s não confessam aqui, em alta voz, V. Ex•s confessam
enÚe si, éju~tA_rnente esse temor de que o voto popular
dirCiõ possa levar à chefia da Nação qualquer desses dois
líderes populares. Esta é que é a verdade.
V. Ex• disse que nós estamos em plena democracia, V.
Ex~ sabe quantas restrições existem ao process? d~m_o~
crático ainda hoje. Basta esta de não haver a possibilidade do povo eleger o Chefe da Nação. E todos aqueles argumentos cedid_os de_ que em outros países há eleições lndi retas, países igualmente democr~âticos, nós já mostramos aqui, à saciedade, sobre isto: nesses paí~es onde ttá
deiçào indireta. o chefe da nação é eleito e é escolhido
pelo povo, e conhecido do povo durante uma campanha
eleitoral e ao_ final dessa campanha eleitoral. E V. Ex•s
querem eleger um Chefe da Nação por um Colégio Eleitoral que teria sido escolhido pelo povo em 82, quando
~não se conheciam os candidatos à Presidência da República. Por um Colégio Eleitoral de eleitores como eu,
que não fui sufragado em 82, e nem recebi sequer por
essa via remota, imaginária, um mandato para votar no
Presidente da República. Não há como negar que nós estamos, ainda, dando os primeiros passos para reconquistar a plena democracia, o chamado estado de direito.
Quanto falta ainda para nós chegarmos lá?
Agora, o que vem oferecer o Senhor Presidente da Re-pública em troca dessa reivindicação do povo? Aqui há
uma declaração de um dos membros do Governo, reconhecendo que mais de 90% do povo brasileiro são pelas
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eleições_ diretas. E V. Ex' diz que nós estamos numa democracia r
Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador Passos Pôrto.
O Sr. Passos Pôrto- Nobre Senador José Fmgelli, eu
gostaria de voltar ao texto do discurso de V. Ex~ para
discutir quando V. Exf alega que nós estaríamos imputando ao nobre Governador Leonel Brizola o prestígio
do comício realizado no Rio de Janeiro e da ameaça que
ele faz às instituições poHti~s do Brasil. Primeiro, eu
considero o comício do Rio de Janeiro como um comício
da própri:t tra~Hçào política republicana do Rip de Janeiro. Sabe muito -bem V. Ex' que o Rio de Janeiro sobretudo a cidade do Rio de Janeiro- sempre foi uma
cidade livre, politizada e que sempre esteve com as forças
de OpOsição em qualquer tempo.

O SR. JOS€ -FRAGELLI- Eu disse isto nas minhas
primeiras palavras, hoje.
O Sr. Passos Pôrto - Do comício do Rio de Janeiro
partícipar::lm todos os partidos políticos, inclusive estava
lú a representaç~o do PDS. Eu creio que não há mais o
que discutir sobre a validade, ou a procedência, ou a legitimidade, ou a tradição das eleições díretas no Brasil,
porque todos são acordes em que no Brasil a eleição direta é a forma melhor de se escolher os seus dirigerites em
todos os níveis. E não se discute isto. Quanto-ao perigo
da candidatura do Governador Leonel Brizola, eu creio
que ela não exista. Não existe, porque ela já se submeteu
- a um pleito popular, dentro desse sistema de forca, dessa
correlação de força que há no País, foí eleito por uma
minoria, no Rio de Janeiro, é um Governador em declínio pera-nte a opinião pública do seu Estado; é, sem dúvida alguma, uma grande liderança que no País tem que
ser respeitada, mas nos resultados de opinião pública, ele
não conquista o primeli'o lugar, ..
O SR. JOSI! FRAGELLI - Estou de acordo com V.
Ex~ E não sei porque esse medo do Leonel Brizola. Por
que o medo do Brizola? Estou de acordo com V. Ex'
O Sr. Passos Pôrto- Dizia José Américo de Almeida,
há uns 30 anos atrás, que o povo brasileiro tem uma vocação suicida.
_O SR. JOS€ FRAGELLI- Será que V. Ex• jã não
está se contradizendo?
O Sr. Passos Pôrto- Não, não estou me contradizendo. O que há é o prazer de se artificializar os fatos políticos e deles se tirarem as ilações as mais diversas. Vou dizer a V~ Ex~. inclusive, que, se eu fosse o Presidente Figueiredo, teria dado aquela declaração na Espanha.
Com isto, nâ'óSe desmereceria em ser o milionésimo primeiro ...

QSR. JOSlt FRAGELLI- Muito bem!
O Sr. Passos Pôr to - ,_ a assistir o comício do Rio de
Janeiro, porque ele é a favor das eleições diretas. O que
se discute é se é oportuna a eleição, ainda este ano, para
Presidente da República, porque muito bem sabe V. Ex',
e nós temos que dizer com sinceridade, esta é a primeira
vez que, no Brasil, se vai fazer uma eleição indireta, se,
por hipótese, a Emenda Dante de Oliveira não lograr
aprovação. V. _Ex~ m_esmo, quando nosso correligionário, deve ter sido eJeitor nas eleições diretas que precederam as escolhas de Presidente da República, nestes úl-tiinos 20 ailos. Não é verdade?

O SR. JOSlt FRAGELLI - Sim.
O Sr~-Passós "Pôrto- Não sei se V. Ex~. naquela êpoca, questionava a legitimidade, mas naquela época, sim,
havia indicações que eram homologadas pelo Colégio
Eleitoral. Nesta, pela primeira vez, e graças inclusive ao
grande trabalho do Deputado Paulo Maluf...
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O Sr. Itamar Franco- V. Ex' virou malufista?O Sr. Passos Pôrto - Não vircí malufista, estou- fa~
zendo uma exposição como penso. Graças ao ·s-eu traba~
lho de busca do voto do delegado estamos diante, realmente, pela primeira vez, de uma eleição indireta no Brasil. :ta primeira vez que se procura, através de um processo indircto, CatravéS de delegados constituídos no colégio Elcitoml, eleger o futuro Presidente da República,
de modo que, creio, estamos aqui discutindo apenas hipóteses, e simulando uma crise que deve, à medida do
nosso esforço e da nossa experiência, ser dissipada. Vamos para o dia 23 de abril, se a Emenda Dante de Otiv:eira não alcançar o quociente eleitoral- porque ninguém
vai cotar contra, s6 vai haver voto a favor, o que pode é
não _haver o quocierite qualificado para a aprovaçãovamos marchar para a Emenda do Governo, vamos
discuti-la, partir para o entendimento e para o embate
políti~,."', pois esta é a prática da_ democracia.
O SR. JOSt _FRAGELLI - Obrigado a V. Ex• Há
duas considerações a fazer: a primeira, ·se a Emenda
Dante de Oliveira for rejeitada, da noSsã-púte,-Cfas Oposições, a luta continuará; se eJa for aprovàda, pergunto:
o que acontecer[!?
O Sr. Hélio Gueiros -

bela dama, aqul se chama eleição direta e as Oposições é
que estão com elas e não o Presidente da República
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla). (Fazendo soar
a campainha.)- Lembro ao nobre orador que seu tempo já se esgotou.

Q SR. J'?S~ FRAGELLI- Sr. Presidente, ~o_u terminar.
As considerações seriam muitaS que teríamos de_ (azer;
as eleições di retas seriam a melhor garantia de que teríamos, desde logo, um Presidente da República eleito pelo
voto popular, além de uma nova Constituição que, no
meu nlodo de sentir e de acordo com vários pronunciamentos meus .nesta Casa, é o essenCfar, porque tendo
uma Constituição democrática nOs m9ldes das- que ante- -cederam a de 1967, a&ora tão emendada e remendada,
nós teremos tudo em matéria de plena democracia.
Mas, agora, O que nos oferece o PDS? Primeiro, esse
projeto que vem do Governo, propondo soluções que
são um verdadeiro subterfúgio ...
O_Sr._Passos Pôrto- É mais amplo q~e a Dante de
Oliveira.
O SR._JOSt FRAGELLI ~ ... mãis amplo na superfi::ialidade ...

A eleição díreta.

O SR. JOSt FRAGELLI - E o que nós esperamos,
mas é o de que nós não temos certeza, justamente porque
nós não temos uma Constituição embasada nos límpidos
preceitos e princípios democráticos para nos assegurar
que essa decisão do Congresso Nacional não venha a ser
desrespeitadu, como outras já foram. Mas, quero chegar
ao seguinte ponto: o nosso temperamental Presidente da
República reagiu, primeiro, com bom-humor ao grande
comício do Rio de Janeiro, fazendo aquela declaração de
que se lá se encontrasse seria o miHonésimo priineiro nas
ruas e praças públicas. Depois Sua Excelência, segundo
notícias que aqui se enContram, reagru ciumento a esse
grande sucesso de mobilização popular por parte das
forças majoritárías-; eleitoralmente, que são as Oposições:
--- -- "Figueiredo estava de bom-humor na manhã de
ontem quando chegou ao aeroporto, mas logo depois mudou o bom-humor para dizer que a Oposição estava tomando dele e do povo a bandeifa das
di retas e o porta-voz do Planalto também lembrou o
fato do Presidente haver se manifestado na África a
favor das eleições dirctas para Presidente, para demonstrar que esta campanha nasceu com o Presidente c não com as OposiÇões."
O mesmo poeta, que não foi s6 poeta, Paul Valéry,
tem um livro interessante, "Regarde sur Ie monde actuei", com considerações políticas das mais pertinentes
- é pena que s-eja da década de trinta - que diz: "Os
acontecimento}; nascem de pai desconhecido, há necessidade que tenham a sua mãe. Esse grande acontecimento,
ao _contrário agora do que diz Paul Valéry, parece que
tem mais de_um paí. As Oposições acham que elas é que
desfraldaram @ bandeira das eleições diretas, mas Presidente da República, aqui está, quer ser o pãi das di retas.
E como disse tambéú1~ ein-declarações, o General Ludwig, "apenas uma palavra atrapalhou tudo, segundo as
suas exprcssões'"]"á. "O Presidente quer diretas, mas não as
quer já". E as diretas, se não forem já, riãO ·são _diretas
porque elas viio prorrogar a entrada do País_ no pleno regime democrático, segundo a expressã~ d~ eminente.Senador Marcondes Gadelha por mais, pefo-ffienos, cinco
unos - e olhe lá- sorte que o Presidente, reivindicando para si como quer rclvindicar- e acredito que não
seja por demagogia, mas por um pouco de vaidade ou de
orgulho um despeito daquele que, tendo querido conquistar uma bela moça, depois se vê rejeitado por ela; a

O Sr. Passos Pôrto- V. Ex,já leu o projeto do Governo'?
O SR. JOS~ FRAGELLI- Já li. O ~que é que vem?
Se n5.o me engano aqui se encontra urna parte- e V. Ex'
é,quem aparece na fotografia, mas não foi quem declarou - diz o segUinte:
"Segundo informações de outro parlame~tar de
livre trânsito no Palácio do Planalto, a emenda do
Executivo foi bastante reduzida. Ela restabelece o
pleito- direto para a Presidência da República em
1989 ou 1990, à prefeitura de ceapitais, estâncias hidromiilerais e municípios considerados área de segurança nacional em 1986, e as prerrogativas do
COngresso."
O Sr. Passos Pôrto- V. Ex• me permite? Não quero
dar uma de Fraociscato. Nunca estive no Pª1ácio.
O SR. JOS1i: FRAGELLI - Podemos classificar o
momento das relvindicações secundárias do povo para
que ele possa e.<;quecer a reivindicação fundament.al, que
é o direito de eleger o Presidente da República na próxima eleição.
_
O que nos oferecemos, Sr. Presidente, o PDS e o Governo é alguma coisa de risível. Li- até outr_:o dia, la cQnlirú<i-r - o eminente e acadêmico Presidente do PDS,
Senador José Sarney: "não, a Constituição vai ser logo
democratizada, vamos tirar o preâmbulo dos três Ministros Militares .e voltar ao preâmbulo da Constituição de
1946". Isto, é simplesmente ridículo, vamos falar com
franqueza, é simplesmente ridículo!
Faço uma proposta ao PDS: voltemos ao texto da
Constiüi.ição de 46 e deixa o preâmbulo dos três Ministros Militares; __então nó_s terenios ü(na democracia.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador João Calmon~
O SR. JOÃO CALMON (PDS- t:S. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr, Presidente, Srs. Senadores:
A partir de domingo último, dia 8, O Estado de S.
Paulo, com a f!Utoridade que lhe confere a credencial de
ser considerado um dos mais importantes jornais dO
mundo, inlciou nova série de graves denóncias, destinadas à mesma repercussão das anteriores focalizando o esc.ându_l_o das mordomias na área federal e das exportações para a Polônia, que nos acarretaram um prejuízo
em torno de dois bilhões de.dólares.
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Sob o título "'As viagens do Presidente", o grande matutino paulista faz revelações estarrecedoras, que estão a
exigir ampla investigação. No passado, apenas por ter
posado para a report<1gem da revista "O Cruzeiro",
usando cuecas, o Deputado Federal Barreto I?into perdeu o seu mandato, por ter violado o decoro parlamentar. Não se tratou de cassação por motlvos políticos,
como ocorreu_ com tanta freqüência, a partir de abril de
!964. Foi a própria Câmara dos Deputados que tomou a
'iniciativa de eliminar de seus quadros o trêfega represenR
tante do então Distríto Federal.
Agora O Estado de S. Paulo afirma que "As viagens
do Presidente para o exterior são concor_çidíssimas. Na
volta, os aviões da comitiva são liberados de inspeção alfandegária, descarregando todo tipo de compras, o que
assustou, até, o Secretário da Receita Federal".
,
Eis outro surpreendente trecho da reportagem de Jose
Fonseca Filho:
"'Em especial nas viagens internacionais, mas
também, nos locais, se feitas a Manaus ou a Foz do
lguaçu, é eo_stume muitos auxiliares presidenciais e
membros de segundo e terceiro escalões da cqmitiva
;,~provcitarem pura trazer ·~alguma coisinha". No
começo, eram discretos, ainda que infringissem a
lei. Traziam, cada um, um aparelho de vídeocassete, um rádio, uma televisão portátil e sucedâ- neos. Com o passar dos anos, as quantidades fQram
aumentando, e as facilidades espalhando-se. Dizem
que o local onde se compra aparelhos de vídeocassete rilais baratos, em Brasília, é no_ Palácio do
Planalto, pois alguns funcionários que viajam com o
Presidente não se llmitam a trazer uçn só, ~e cada
vez.
NU vinda de Clevcland, em 1982, depois que Figueiredo implantou pontes de safena no coração, os
porões do jato fretado à Varig vieram tão abarrotados que o comandante da aeronave reclamou do peso."

--=o Sr. José Fragelli- Gostaria de perguntar se a entrada no Paládo do Planalto, onde: se realizam essas oper:?ç_ões, ê franca. Nós todos temos interesse.
_ O SR. JOÃO CALMON- Vou enca_rrüuha_r a interpelação de V. Ex~ ao jornalista José Fonseca Filho que,
se não me engano, esteve algum tempo credenciado no
Palácio do Planalto.
Acusação semelhante fora feita pelo Governador Gerson Camatu, em discurso proferido em 1983, num comício e_que provocou o início de um processo no Supreino
Tribunal Federal. O chefe do Executivo de meu Estado
acrescentou outros detalhes, que incluíam o local do desembarque do contrubando, longe das in-stalações do aeroporto civil.
O governador capixaba não_ s6 não foi Condenado
como hoje é considerado persona grata da Presidência
d-i República, festejado nos gabinetes do Palácio do Planalto.
Agora, o escândalo volta a ser focalizado, envolvendo
a equipe do mais alto escalão do Poder Executivo Federal. Ninguém admitiria a responsabilidade do próprio
Pi-.esfdCnte da RepÓblica, considcrãdo úm"adiíiinístrador
pessoalmente honesto. Entretanto, a falta de apuração
das denúncias e a impunidade dos responsáveis colocam
em ·gtave··rísco o decoro da Presidência da República,
Por muito menos um Deputado Federal já foi cassado
pelos seus colegas, como já recordei.
Leio outro trecho da impressionante série de reportagens do jornal O Estado de S. Paulo:
'""Embora não esconda o tédio que lhe causa governar o País e diga que só será feliz no dia em que
deixar o Planalto, o Presidente Figueiredo está_ap~e
cia_ndo, cada v_ez mais, uma das vantagens do pÕder:
as viagens'". Desde que assumiu, elas o fizeram
ausentar-se mais de 300 vezes de Bra_sília. E Figuei-
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redo já bateu um recorde: é o presidente que mais
vezes foi ao Exterior. Terá viSifido-25 países ãtfd5
de março de 1985. As horas de vôo são tantas que o
Gabinete Militar não divulga mais o total. Não há
números disponíveis SObre -quanto custa isso, pois
os gastos variam. No entanto, a estimativa, para
este :.mo, é de 4,5 bHhõeS_de .cruzeiros.
-

Sempre que viaja, Figueiredo não vai só .. Segue
com ele uma troupe de ministros, assessores, seguranças e até garçon."

Para agravar àinda mais esse quadro sombrio, a atual
viagem do Presidente da República ao Marrocos à Espunha poder ser enquadrado no •'Livro dos Recordes",
até hoje não superitdo em nenhum outro país. Juntamente com o Presidente Figueiredo ausentaram-se do País os
Ministros Chefes das Casas Civil e- Milítar~ o Cllefe do
SNI, o dos Assuntos Fundiãrios, o do Planejamento, de
acordo com a rotina, e o da Fazenda, este para uma reunião do FMI. O Presidente em exercício, Aureliano Chaves, ocupa por alguns dias um Palácio do Planalto esvaziu.do, com toda sua equipe distante do País que enfrenta
a mais grave crise de sua História.
Não creio que, em nenhuma parte do Mundo, se tenha
repetido episódio tão giave, que deve ter sido minuciosamente premeditado ..
Ao registrar, desta tribuna, mais um relevante serviçoprestado pelo "O Estado de S._ Paulo" ao nosso País.

e

O Sr. Marcondes Gadelha- V. Ex• permite um aparte?
O SR. JOÃO CALMON - Com todo prazer, nobre
Senador Marcondes Gadelfia.
O Sr. Marcondes Gadelha - Nobre Senador João
Calmon, V. Ex• sempre tem merecido o respeito e admi~
ração desta Casa pela verticalida-de- àos seus Prirlcipios,
peh.l firmeza das suas opiniões, pelo zelo para com a moralidade da coisa pública e essas posições são reconhecidas e exaltadas por todos. Permito-me, entretanto, fazer
uma observação em relação ao discurso de hoje, calcado
em uma série de reportagens do jornal O Estado de S.
Paulo, para lamentar, com todo o respeito, que se venha
a vasculhar, aqui, a bagagem--das delegações brasileiras,
com o intuito de descaracterizar precisamente uma das
partes mais bem·sucedidas da ação de Governo, que é a
sua política externa. A política externa brasileira, conduzida pelo Itamarati, com: inspiração de Presidente da Re·
pública, é hoje aceita universalmente como uma das mais
livres e das mais fecundas, o que tem granjeado para o
povo brasileiro a simpatia e a admiração dos povos do
mundo inteiro. Fomos o primeiro país a reconhecer An·
gola; temos levado à ONU votos independentes, que são
seguidos por países livres do mundo inteiro; o Presidente
da República expôs na ONU as angústias do Terceiro
Mundo e de todos os países pobres. Agora, veja V. Ex•,
essas viagens são apenas uma parte mínima e comple·
mentar desta nobre política externa brasileira, uma parte
que visa apenas consolidar laços de amizade. Devo diZer
a V. Ex• que mais importante do que bugigangas que por
acaso são trazidas eventualmente, dos quais até levo as
minhas dúvidas a V. Ex•, muito mais íinportante dO (zue
isso, nobre Senador João Calmo ii, sáo os cantatas estabelecidos lá foram com nações democráticas, onde nós
vamos expor ao mundo, colncar _na vitrine universal esta
jovem democracia emergente, sem receio de críticas e-ae
análises de jornalistas, de jornais e de cadeias de informações das mais importantes do mundo. Mais importante do que esses fatos, s-ão os acordos comerciais da
maior importância para as economias frágeis como a
brasileira, que tem que romper o isolacionismo e buscar
com nações amigas e semclliantes, vivendo Os mesmoS
dramas, os mesmos problemas, como é o caso do Méxi·
co, da Venezuela, da Nigéria, da Argélia, do Marrocos,
da Espanha, buscar laços de solidariedade para uma luta

que, sabe V. Ex', é terrível, contra o sufoco financeiro e a
optessão dt:: parte dos portentados e dos ricos desta terra.
Por fim, nobre Senador Joi:ío Otlmon, devo dizer a V.
Ex' que em raríssimas ocasiões, na História desse P..J.ís,
nós tivemos a oportunidade-de ver o respeito com que o
BraSil é tratado lá fora, com que o Brasil é recebido lá fo·
ra, o carinho, o que demonstra que nós, pelo menos do
ponto de Yista político, ingressamos definitivamente no
rol das nações mais civilizadas.
O SR. JOÃO CALMOM- Nobre Senador Marcondes Gadelhu, honra·me muito o seu aparte. Ninguém
põe dúvida o acerto da política exterior que está sendo
seguida pelo Presidente João Baptista Fiqueiredo.
Cumprindo um dever, para ficar em paz com a minha
consciência, eu decidi trazer ao conhecimento desta Casa
as denúncias de um jornal que é altamente _conceituado.
Eu não ousaria comentar denúncias desse tipo se partissem de um pasquim, de Um-jornal secundário, mas o Estado de S.Paulo prima pelo seu escrúpulo de não veicular
notícias que não possam ser comprovadas. O que lamento neste episódio é a falta de apuração de denúncias ante·
riores, que, até agora, caíram no vazio. Concordo inteirumente com V. Ex' em ralação aos frutos que o Brasil
tem colhido na área da política externa. Entretanto, isso
não me impede, _ao c~mtrário, leva-me a focalizar essas
denúncias da maior importância.
Devo aqui salientar um ponto: estou apenas me atendo às linhas mais importantes da denúncia, sem descer a
detalhes que constam daquela série de reportagem e que
eu não gosta_ria de comentar no plenário desta augusta
Casa do congresso Nacional.
O Sr. Fábio Lucena -

Permite V.

O SR. JOÃO CALMOM ---Fábio Lucena.

Ex~

um aparte?

Ouço o nobre Senador

O Sr. Fábio Lucena- Nobre Senador João Calmon,
bastariam duas ou três atitudes de V. Ex', no Senado Fe~
dera!, pura justificar a existência do Poder Legislativo no
Brasil depois do Movimento de I964: eu citaria o la-nÇa~
menta da campanha sobre a Década da Educação, feito
por V. Ex• em 1969; mencionaria a criação da Comissão
Especi<ll sobre os Acordos de Comércio do Brasil com o
Leste euroP-e~; _e_ agora, numa terceira investida, para informar à Nação sobre os fatos tão estarrecedore_s, eu citariU-a inSerção nos Anais da Casa desses fatos meneio·
nados pelo jornal O Estado de S. Paulo. Não sei ~inçla
Cjual a cgnclus~o do seu pronuncjamento, mas eu proporia, e se V. i;:x' vai fazê-lo,_ eu me absterei de o fazer, eu
proporia, ho}~. a constituição de uma comissão especial
do Senado para apurar, nos termos do Regimento, essas
gravíssimas revelações do grande jornal paulista. Com
relação à Zona Franca de Manaus, Senador João Calmon, esses fatos vêm de hã 15 anos, desde o Presidente
Costa e Silva. Sô quem escapou foi o Marechal Castello
Branco, pois o Marechal criou a_Zona Franca no dia 28
de fevereiro e morreu a seguir, já sem ser Presidente, no
dia IS de julho de 1967. Do Marechal Costa e Silva para
cá, eu _afi_r_!llo, Senador Jo~o_ Calmon, porque fui teste~
munha, e não-sei o que me teria acontecido e aos meus
colegas jornalistas do jornal A Crítica, do Jornal do Comércio, do jornal A Notícia, de Manaus, se tivéssemos de
divulgar esses fatos quando eles tiveram lugar na Zona
Franca de Manaus. Toda comitiva presidencial que ia a
Manaus era acompanhada de um ou dois aviões, eram
sempre dois ou três aviões que compunham essas comitj.vas. Na volta, nobre Senador João Calmon, d_e Manaus
para Brasília, esses. aviões vinham abarrotados de mercadorias importadas, através da Zona Franca -de Manaus.
Nuquele tempo vigorava o Ato Institucional n<1 5. Primeiro, era factualmente impos~ível transmitir para conhecimento da Nação aquelas ocorrências; segundo,
constituiria heroicidismo, seria lançar o peito nu contra
as baionetas que sustentavam o regime do arbítrio em
nosso País. Nunca se saberá, Senador João Calmon, o
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quanto se trouxe da Zona Franca de Manaus, se em contrabando, se em descaminho, por pessoas que compunham. as comitivas presidenciais de Costa e Silva, de
Emílio Médici; de Ernesto Geisel e de João Figueiredo.
Nunca se saberá, Senador João Calmon, mas pelo menos, com essa Comissão Especial, é possível que doravante, com o próximo Presidente, se deixem de cometer
essas atitudes deletérias e nefastas e que tão mau exem·
pio oferecem à populaç1io brasileira. Mas, não indo longe nem no aparte, nem nos fatos, nobre Senador, observe., nesta mesma oportunidade, neste dia, em que o Senhor Presidente da República está na Espanha, o Ministro da Agricultura, Nestor Jost, está na Alemanha, conforme rioUcia o Jornal O Estado de S. Paulo. Fazendo o
qÜê'? Cuidando da Agricultura? Não, Senador João Cal~
mon. presidindo o Conselho Diretor de uma empresa nacional de que S.-Ex' é Diretor. São os fatos, são os tempos, Senador. É por isso que têm medo de: eleição direta,
essa é a chamad<l argentinização do Brasil, é a apuração
desses delitos, a apuração desses crimes para colocar na
cadeia sejam quem forem os responsáveis, civis ou militares. E: desse tipo de argentinizaçào que eles têm medo e
o País inteiro, Senador João Calmon, Só tem que tirar o
chapéu para a coragem e para a postura de V. Ex', que
de fato é um vigilante da moralidade em nossa sofrida,
desamparada e desmoralizada, infelizmente, Nação brasi\ eira.
O SR.-JOÃO CALMON- Muito obrigado a V. Ex'.
Nobre Senador Fábio Lucena. Eu não pediria uma
Comissão Especial de Inquérito sobre as denúncias O
Estado de S. Paulo porque jã no ano passado, graças à
--compreensão à seriSibildiade da Liderança do meu partido, o PDS, foi ~riada uma Comissão Especial de ln·
quérito sobre as denúnicas em relação ao comércio entre
o Brasil e a Polónia. Agora, neste ano, graças também à
c'Ompreens-ao da Lider3.nça do PDS, através do seu relator, o nobre Senador José Lins, foi incluído o escândalo
da Coroa-Brastel na pauta dos trabalhos da Comissão
Parlamentar de lnquéfito sobre o Mercado Financeiro.
Eu desejo, com a maior sinceridade, expressar a minha
esperança de que ao regressar ao Brasil, o Presidente Figueiredo, tomaildo conhecimento das denúncias publicadas em manchete por um jornal da importância O Estado de S. Paulo, providencie no sentido de apurá-las. Esta
ê a minha profunda- cOnvicção.
Ao que parece, o nobre Senador José Lins solicitou
um ãp<!rte.

e

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nobre Senador João Calmon, o seu tempo jã estã esgotado.
O Sr. José Lins- S~nador João Calmon, cabe naturalmente a O Estado de S. Paulo, como a qualquer outro
jornal, explorar os assuntos que julgar por bem fazê-lo,
sobretudo se o _fizer apresentando prova de fatos. Não é
impossível que na bagagem de um avião possa ser transportado algum objeto indevidamente. O Presidente não é
um fiscal, sobretudo de pessoas que gozam da sua confiança. O que me COnstrange é que esse assunto seja tra~
tudo desse modo por V. Ex•, porque, a meu ver, não se
trata de esclarecer um pecado de alguém que tenha feito
parte da comitiva presidencial. O objetivo parece ser
mais o de atingir a política externa brasileira e a própria
pessoa do Presidente da República, o qUe é lamentável.
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Líder José Lins,
existiria imenso_constrangimento _meu se não cumprisse
o dever de ficar. ..em paz com a minha consc_iência e deixasse de proferir este discurso po_ Plenário d0_Senado Federal.
_ Sr_._ Presidente, Srs. Senadores, ao registrar desta tribuna mais um relevante serviço prestado pelo jornal O Es~
tado de~- Paulo ao nosso País, __ desejo_ salientar que esse
tipo de jornalismo-denúncia praticado pelo The
Washington Post, já levou à renúncia t,1-m Presidente dos
Estados Unidos da América, o Sr. Richard Nixon.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr _DªIla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Itamar Franco, para uma comunicação.
O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB - MG. Para
uma comunicação, Sem ~visão do orador.) -Sr. Presidente, não seria uma breve comunicação, mas em menos
de tO minutos pretendo terminar.
Primeiramente, para pedir a V. 8.' a transcrição nos
Anais da Casa do artigo do Senador Paulo Brossard,
publicado na revista Veja, "O Colégio nas_ceu da fraude".
Esta l_ranscdção, Sr- Presidente, é muito importante,
não apenas para o PDS, mas, também para alguns segmentos oposicioni-stas- q·ue possam, ·no futuro, examin_ar
a possibilidade de comparecer ao Colégio Eleitoral, razão pela qual peço a transcrição,
Sr. Presidente, o Semldor João Calmpn fez um quadro_
sombrio, como S. -_Ex• diz, das_ denúncias de O Estado de
S. Paulo, sobre as viagens do Presidente da República._
Eu preferia, Sr. Presidente, usando a_palavra neste instante, já pela minha inscrição, fazer um quadro mais alegre da chegada do S_çnhor Presidente da República face_à
notícia que ontem tive oportunidade de trao.smitir aqui,
através do telex das agências internacionais, quando Sua
Excelência, até prova em contrário, continuo afirmando,
disse que era_favorável_às~leições diretas e que se estivesse aqui iria ao com_ício do Rio de Jan(<iro~__
Então, Sr. Presid~nte,_veio-me à mente a seguinte h_nagem da chegada do Senhor_ Presidente da ~epúblic<~:.
Vejo o avião presidencial pousando suavemente na Base
Aérea de Brasllia e, ao som dos clarins, Sua Excelência
aparece no topo da escada e vejo, então, o Senador Aloysio Chaves conv_ersando com o Deputado Nelson_ Mar_chezan c dizendo: "Mas, Marchezan, _o Presidente Figueiredo de gravata _amarela?" A gravata amarela simboliza, Sr. Presidente, a luta pelas eleições diretas neste
País.
Vejo, em seguida, neste exercícío de imaginação, o Deputado NelsoÕ Marchezat]. dizerl.do ao Selt_ador Aloysio
Ch3ves, que nesta altur~ já tinha perdido a voz, que o
Chefe da Qls.a Civ[l descia do avião com a camiSeta das
diretus já e já, e querendo votar para Presidente.
Em seguida, Sr. Presidente, o nosso co_lçg<J. ~ companheiro, o Senador Lourival Baptista, que deixa o estandarte contra o fumo e _desce com_ o estandarte pelas
eleiç-ões diretas. Ao seu lado, cantando o menestrel das
Alugo as, o nosso também companheiro, _o Senad_or Albano Franco, que ve_m num coro acompanhado pelos
Ministros qt.ie acompanham Sua Excelência o Senhor
Presidente da Rcpúbfica,
Mas, Sr. Presidente, se faço esta imagem -do retorno
do Presidente da República, para em seguida completála rapidamente, quando desce, preso a uma camisa-deforça, o Ministro César Cais, e essa paciência que Deus
deu ao Senador José Lins faz com que ele rompa o cordão de isolamento c se aproxime do Ministro César Cais,
que lhe diz: "'Zé! Zé!, _corra ao Andreazza e diz que está
tudo perdido. O sol do Suara fez o Figueiredo ter uma
recaída._ Figueiredo passou, novamente, a defender as
eleiç-ões diretas".
1:: esta a imagem, Sr. Presidente, da defesa do Presidente da República pela eleições diretas, nessa transcrição que peço, hoje, do belíssiri10 ãrH-tõ do grande Senador Paulo Brossard, que, com sua ·inteligência, mostra
exatamente ,que esse Colégio nasceu da fraude, é que nós
entendemos que não vai haver,·Sr. Presidente, creio eu,
conciliação, que não vai haver entendimento, não no
sentido radical, mas é porque não pode haver entendimento e concilia_ç_ão quando se pretende eleger o Presidente da República por esse Colégio. Nós temos_ a certeza- de que o País vai-se encontrar conSigo mesmo, po=rque a vontade nacional será respeitada e os brasileiros
vão poder, bem mais cedo do que pensam alguns, eleger
o Presidente da República pelo voto direto.
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Até prova em contrário, Sr. Presidente, continuo dizendo, o Presidente Figueiredo quer as eleições diretas e
e_la_s serão estabelecidas pelo Congresso Nacional. E, ao
contrário do que se diz aqui ou que se pensa, a vontade
do Congresso Nacional será respeitada, porque é a vontade do povo, nós que sorhos aqui representantes do povo, caso contrário Sr. Presidente, se não tivermos a aprovação da emenda das eleições diretas, nós, Senadores e
Deputados, deveremos ter a coragem para enfrentar as
eleições gerais desse País, na busca de novas_esperanças e
de novos rumos.
Era o 9ue eu tinhll a ~-i~er Sr. Prcside~~e. (1\:fu_ito_be_in!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU DISCURSO.
O COL~GIO NASCEU DA FRAUDE
Paulo Brossard*
O Presidente JoUo Figueiredo, ein seu último discurso,
aesCõb-fiU que o Colégio Eleitoral é i"niódiflcável, que é
irrenunciável o mandato dos colegiais e que "nada se levantou'-' contra ele nas eleições de 1982, por sinal as mais
corruptas da História do Brasil, descaradamente fraudulentas, processadas segundo legislação adrede preparada
para· manietar o eleitor. E asseve_rou tratar-se de "forma
legltima de escolha do chefe de Estado, consagrada pela
gtahde maioria _das nações democráticas".
Se isso fosse dito por põrta-võZ da Capemf ·ou da
Coroa-Bmste/, do Riocentro, do caso Baumgarten ou da
Delfin, seria compreensível. Proclamado pelo primeiro
magistrado da nação, é lamentável. A eleição do chefe de
Estado pelo Parlamento é consagrada pela grande maioria das- nações democrática que adotam a mais aperfeiçoada modalidade da democracia representativa, o
parlamentarismo, o que é lógico, porque nesse sistema o
presidente preside, como o rei reina, mas não governa.
Misturar dois sistemas diferentes impOrta identificar entidades heterogéneas. Em nehum caso, porém, se concebeu um colégio fraudulento, no começo, no meio e no
fim.
Comecenios pelo princípio. Ou o Parlamento representa a nação ou não a representa. Se representa, não haveria necessidade do apêndice de seis delegados por Esta-do. Se não representa, não passaria a representar mercê
do penduricalho a ele cerzido. O Colégio compor-se-á de
686 cavalheiros, embora sejam 60 milhões os eleitores.
Segue-se daí que 344 poderão escolher a pessoa que, por
seis anos, deverá governar o Brasil. Se nos primeiros e segundo escrutínios nenhum candidato obtiver a maioria
absoluta, em terceira votação se~ eleito o mais votado.
Com 173 votos; por exemplo, e ainda menos. Entra pelos
olhos o perigo que isto representa para um país em crise
global, que clam<l por governo.
Devolver a 60 milhões de eleitores, privados de votar,
o direito de fazê-lo poderia entender-se como "cassação
do Colégio"? Assim, 60 milhões devem permanecer "cassados" para que 686 tenham respeitado o seu suposto
"direito adquirido"? Não ·seriil mais natural estender o
voto dos 686 privilegiados para os 60 milhões de eleitores, que pagam até os subsídios dos 686 cOlegiais? O pre--Síden-te-diz que não. A nação diz que sim.
O Colégio se compõe de deputados e senadores eleitos
em 1982, de senadores eleitos em 1978 e de senadores
não eleitos. A eles se confere, contudo, a prerrogativa de
eleger o presidente da República em J985 pare. governar
o país até 1991. Essa desatualidade da investidura compromete o Colégio.
Mesmo quando fosse irrelevante esse aspecto, não seria exagero afirmar que o Colégio foi modelado _sob a
inspiração da fraude. Basta lembrar que nas últimas
eleições, nas quais o chefe da nação se envolveu em pes-~ P..1ulo Brossard é professOf de Direito Constitucional e e~-sC11Udõi'- pelo
Rio Grande do Sul
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soa, em favor de uma facção, o partido oficial logrou obter apenas 17 milhões de votos para a Câmara Federal,
quando 48 milhões foram upurados. O que quer dizer
que fez 36,19% deles, ou 30,18% dos eleitores inscritos.
No entanto, graças às artimanhas engendradas, esse par~
tido dispõe de 52,47% do Colégio. ~ das Arábias.
As deformidades se sucedem. Tnitando-se de um Colégio que seria, supostamente, a miniatura da nação, é
cho!.:ante que São Paulo e Piauf tenham os mesmos três
votos de ~eus senadores, quando a desigualdade populacional entre eles é gritante, Dir-se-ia que, sendo tradicional u igu:.lldade_ de representação senatorial desde a República,- seiía uffi desses casos em que a lógica cede lugar
à conveniência. Mas, quando se trata dos delegados, outra vez os Estados têm o número igual, e não era assim
antes da Emenda 22. Mais de 2,5 milhões de eleitores
tem Pcrnumbuco. Rio Grande do Sul e Bahia têm mais
de 4 inilh-6t!s. Rio de Janeiro -e Minas o'crais:-mals de 6
milhões. Cadu um, porém, tem seis delegados. São Paulo
tem mais de I3 milhões de eleitores - e os mesmos seis
delcgndos. O Acre também tem seis delegados com os
seus 115.000 eleitores. Ora, o presidente deve ser eleito
pela nação e não por Estados. Os votos dos eleitores de
todos os Estados se somam. O Colégio Eleitoral do presidente sempre foi a nação inteira.
Não é tudo. Os delegados das Assembléias naõ são escolhidos por estas, de maneira a guardar a representação
prop-o-rcional. Serão nomeados pela bancada majoritáriu, que pode não ser a maioria da Assembléia. Assim,
os delegudos não serão repres;ent_antes das Assembléias, e
muito menos dos Estados, e menos ainda dos eleitores.
Serão delegados das bancadas majoritárias em cada Assembléia e nada mais.
Se o leitor está perplexo, segure-se na cadeira porque
ainda nãq_ termi_n9u a série de fra.udes que inspiraram a
formação do Colégio. Escolhidos pelas bancadas majoritárias e não pelus Assembléias, os delegados corresponderiam a 20 milhões de eleitores, quando eles foram 48
milhões. Dessa forma, 28 milhões de eleitores ficarão
marginalizados. Em outras palavras, os delegados das
bancadas seriam repre.~entantes da_ minoria dos _votantes
cm 1982.
Este é o Colégio que o presidente da República insiste
defender e~ que a nação,_e_m ama.zônicas munifestações,
lilsiste cm repelir como um insulto.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Galvào Modesto- Odacir Soares -João Ca.steloJoão Lobo - Martins Filho - Guilherme_ Palmeira Luiz_ Ca.valcantc- José Ignácio Ferreira""' Nelson Carneiro - Roberto Saturnino- Alfredo Campos- Amaral Furlan- Henrique Santillo- Mauro Borges- Benedito Canelas- Saldanha Derzi -Jaison BarretoOctávio Cu_rdoso.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- A Presidénciu convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18 horas e 30 minutos, destinada à apreciação dus seguintes matérias:
--Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~' 23, de 1977;
- Redução fina.] da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da. Câmara n~' 67, de 1977; e
-Projeto de Lei da Câmara n~' 35, de 1983.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está finda a
Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 62, DE 1983
(Em regime de urgéncia- art. 37_1, c, do Regimento Interno.;
Votação, cm turno únko, do Projeto de Lei da
Câmara n? 62, de 19~3 (nl' 149f75, na Ca.'ia _?~e ori:
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gem), que modífica. o arL 27 e seus parágrafos da
Lei

n~
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2.004, de 3 ac outubro de 1953, alterada pela

Lei n"' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe
sobre a politica nacional do petróleo, insfitUi a ·so-ciedade por Açõcs Petróleo Brasileiro Sociedade
Anónima, e dá outras providênciaS, tendo
PARECERES FAVúRÃVElS, iob n•s 76 a 79,
de 1984, das Comissões:
- de Minas e Energia, de Economia, de Municípios e de Finanças.
(Dependendo de Pareceres das Comissões de
Constituição e Justiça, sobre o Projeto e a Emenda
de Plenário e de Minas e Energia, de Economia, de
Municípios e de Frnanças sObre a Emenda.)
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão ordinária do dia 6 último, tendo a discussão encerradi e a
votação adiada em virtude do recebimento de emeiida
em plenúrio.
Sobre a mesa os pareceres das Comissões de Constitui~ão e Justiça, de Minas e-Energia, de Municípios e de
Finanças, que serão lidos pelo Sr. !~'-Secretário.
São lidos os seguintes

PARECER N• 103, DE 1984
Da Comissão de Constituição -e Justiç8, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n~' 62, de 1983 (n~' 149-E,
de 1975, na origem), que modifica o artigo 27 e seus
parágrafos da Lei n~' 2.004, de 3 de outubro de 1953,
alterada pela Lei rt~' 3.257, de 2 de setembro de 1957,
que "dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e
defme as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade pOr Açõ.:!S Petroreo-81-asileiro Sociedade Anónima, e dá outras providências",
bem assim sobre a Emenda n9 1, de Plenário.
Relator: Senador Passos Pôrto
O Projeto sob eXame. oríginár!O dà Câmara dos DePutados, de autoria do ilustre Deputado Geraldo Bulhões,
·
altera a Lei nt? 2.004J53.
2. Na justificação, o Autor salienta a necessidade de
atualização da Lei n~' 2.004/53, na parte referente à indenizacão dos EstUdos por extração de óleo e gás em seu
território, com extensão da medida à plataforma continental confrontante.
3. __ Em sua tramitação pela Câmara dos Deputados,
foi o Projeto apreciado pela dou tu Comissão de Constituição e JuStiça, que o considefou constitucional e jurídico. Resta-nos, pois, tão-só, examin"ar:ihe o mérito t! a
Emenda n" 1, de Plenário (art. 102 do Regimento Interno).
O Projeto foi amplamente acolhid-o por todas as Comissões que lhe examinaram o mérito. Entendemos, assim, de acompanhar-lhes os pareceres, de vez que as medidas alvitradas são justas e Oportunas:
-Quanto à Emenda nY l, de Plenário, que fixa a vigência do Projeto para !Y de janeiro de 1985, para evitar interferência, no decorrer do exerclcio financeiro, com a
providência resultante do Decreto-lei nl' 1.288/83, que
destinou a aplicação do púceit-tuafde .5% (Ciilco por cento) à manutenção dos estoques reguladores de combustíveis, nada vislumbramos -em seu contexlo que atente
contra as normas e os princípios constituCiOnais, a~siste
mâtica jurídica e a técnica legislativa.
4. Ante o exposto, opinamos, no mérito, pela apf~
vação do Projeto e, quanto à Emenda n\> l, de Plenário,
por sua constitucionalidade, juridicidade e boa técnica
legislativa.
Sala das Comissões, ll de abril de_l984. -José Fragelli, Presidente, em exercício - Passos Pôrto, Relator
- Helvídio Nunes- Hélio Gueiros- Guilherme Palmeira --Aimir Pinto --Aderbal Jurema- Benedito Canelas.

Sobre a Emenda de Plenário n" 1 ao Projeto de Lei
dà Câmara nl' 62, de 1983 (nY 149/75, na Casa de ori..
gem) que modific~ _o art. 27 e seus parágrafos da Lei
09-2.004, de3 de outubio de 1953, alterada pela Lei nY
3.2.57, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a
Política Nacional do Petróleo Brasileiro Sociedade
Anônima, e dá outras providências.

PARECER N• 106, DE 1984.

Relator: Senador Gabriel Hermes

Relator: Senador Luiz Ca-valcante
O Projeto de Lei da Câma"ra que modifica o art. 27 e
seus parágrafos da Lei n~' 2.004, de 3-de outubro de 1953,
alterada pela Lei n~' 3.257, de 2 de setembro de 1957, recebeu, no Plenário desta Casa do Congresso, a emenda
que"Vem a este órgão técnico.
-

A emenda, de autoria do Senador AloySío Chaves,
tem ~ finalidade de estabelecer a data de primeiro de ja~
neiro de 1985 para a vigência da lei que, dessa forma,
deixaria de entrar em vigor na data de sua publicação.
Os argumentos ex pendidos pelo autor da emenda são
os seguintes:
- O percentual de 5% sobre o valor do óleo, do xisto
betumittoso e do gás- extraído das áreas onde a PE~
TROBRÃS teve destinação alterada pelo Decreto-lei nY
L2~8. d' l973;
-com referido ato legislativo, aquele percentual pas~
!'iOu a ser aplicado na manutenção de estoques regulado~
rcs de combustí,..eis:
-não se deve alterar essa destinação no decorrer do
exercício financeiro, porque seria inoportuno, em momento de crise mundial.

Como se vê, a justificação é de que a aplicação de recursos já determinada não deve sofrer modificações no
curso de execução orçamentária, a fim de que não seja
perturb<Jda a política de formação de estoques.
Mere_c.e aPoio tal providência e, por isso mesmo, opinamos pel<l aprovação da Emen_da nY 1_ de Plen~rio.
Sala da Comissão, 1I de abril de !984.- Gabriel Hei~ mes, Presiden-te-_:.: LUiz Cavalcante, Relator - Alberto
Silva- José Lins.
-- ·
·- ·

N•IOS, DE 1984

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Jutahy Magalhães
Vem a esta Comissão a Emenda n" 1 de Plenário,
Projeto de Lei da Câmara que dá nova redação ao art.
e seus parágrafos da Lt:-i n~' 2.004, de 3 de outubro
1953, alterad<~ pela Lei n~' 3.257, de 2 de seiembro
1957.

Somos, portanto, pCJa aprovação da Emenda nl' I de
Plenário.
Sal<l das Comissões, 12 de abril de 1984. -_Passos
Pôrto, Pres.idente- Jutahy Magalhães, Relator- Jorge
Bornhausen - Marcelo Miranda, vencido - Benedito
Canelas --AJfredo éamP~s. Vencido -Jorge KalumeJoão Lobo --José Lins.

Da Comissão de Finanças

PARECER N• 104, DE 1984
Da Comissão de Minas e Energia

PA~ECER
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A Emenda é de autoria do ilustre senador Aloysio

Cllli.Ves, e seu objetivo é l!stabelecer a vigência da le(i
p:1rtir de primeiro de janeiro de 1985.
O autor da Emenda justifica a alteração pretendida,
no que se refere à vigência, pelo fato de que não se deve
modificar a destinação do percentual de cinco por cento,
que o Decreto-lei n" 1.288, de 1973, atribui à manutenção de estoques reguladores de _combustíveis, no decorrer do exercício financeiro.

Evidentemente, a mudança de destinação quando a
execução orçamentária está em pleno desenvolvimento
normalmente é desaconselhável. A aprovação da emenda, mesmo fazendo retorn<~r o projeto à Câmara dará
melhores condições para a aprovação da presente proposição, do maior interesse de Estados e Municípios produtores.

O presente Projeto de Lei da Câmara, ao modificar o
art. 27 e seus par~_gi--afo da Lei n~' 2.004, _d~_3 de outubro
de_ 195}, propQ_e, no parógrafo 4Y, que a indenização devida pela Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima, aos Estados, Territórios e Municípios,
sobre o vulor do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraído de suas respectivas áreas onde se fizer a Javra do
petróleo, consoante o disposto no parágrafo lY, será
também devida aos Estados, Territórios e Municípios
cOnfrontantes, quando aqueles produtos forem extraídos
da plataforma continental.
Ocorre que o Decreto-lei n~> 1.288, de Jl' de novembro
de 1973, com alteração que introduziu no mesmo §4~>, do
art. 27, da referida Lei n~> 2.004/53, determina que _()S 5%
(cínco por cento) de ind(mizacào, devidos quando o óleo
ou o gás forem extraídos da plat::~forma continental,
destinam-se ao Conselho Nacional do Petróleo.
1sto motivou a apresentação da Emenda de Plenário,
ora examinada, de autoria do ilustre Senador Aloysio
Chaves, que propõe a alteração da norma de vigência do
presente Projeto, determinando sua entrada em vigor a
!Q de janeiro de 1985.
Nuda mais conveniente, pois, como salienta a justifi~
caçào da Em_enda proposta, n~o é oportuno modificar-se
a destinação previ~ta ryo Decreto-lei nY 1.288/73 no de·
correr do exercício financeiro, numa conjuntura de crise
mundial, com perspectivas pessimistas no Oriente Mé·
dia.
De fato, ainda de acordo com a Justificação, a aprovar;;1io ao Projeto e sua entrada em vigor no curso do
exercício financeiro .seria um futor de perturbação da
política de formaçüo de estoques de combustíveis, "capazes de suportar um recrudecimento inopinado da crise
do pecr_{ljeo. A medida acautel_a interesse nacional".
---A.ntC--o_exposto, somos pela aprovação da Emenda nl'
1 de Plenário ao Projeto de Lei da Câmara nl' 62, de
J98J.
Sala ôas Comissões, 12 de abril de 1984. -José Lins,
Presidente, em exercício - Gabriel Hermes, Relator Jutahy Magalhães- Almir Pinto- José Fragelli, vencido - Passos Pôr to - Hélio Gueiros, vencido - Jorge
Bornh_ausen, venCido - Roberto Campos, vencido.

O sR. PRESIDENTE (MõaCyr Dalla)- O parecer
da Comíssão de Con.stituição e Justiça conclui pela constitucionulidude e juridicidade do projeto e da emenda.
Os dcmWs pareceres concluem favoravelmente à
emenda de plenário, com voto vencido, na Comissão de
Municípios, dos Senadores Marcelo Miranda e Alfredo
Campos, e voto_ ven_cido,_na Comissão de Finanças, dos
Sen-ad-ores Josê Fragelli, Hélio Gu.eiros, Jorge Bornhausen e Roberto Campos.
SOlicito do nobre Senador Octávio Cardoso o parecer
da Comíssão de Economia.
O SR..OCTÁVIO CARDOSO (Para emitir parecer.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Q_ projeto modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei
n" 2.004/53, alterada pela L-ei n~> 3.257/57, que "dispõe
sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do Conselho Nac.ional de Petróleo, institui aSociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima, e dá outras providências".
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O citado art. 2.7 da Lei, cuja redução o pfójeto obj"êtiva
mudar, trata da destinação de um percentual de 5%
sobre o óleo ou gás, quando extraídos da plataforma continental.
Determina a proposição que a PETROBRÁS e sUaS
subsidiúrías "ficam ·abrig-ãâáS a pagar' indenização cor~
respondente a 4% (quatro por-cento) aos Estados ou Territórios e I% (um por cento) aos MunicípioS, sobre ovalor do óleo, do xisto betuminoso e do gás extraído de
suas respectivas áreas, onde se ftzer a lavra do petróleo.
A finalidade da alteração proposta é beneficíar Estados, Territórios e Municípios em cujos limites geográficos houver exploração de óleo, xisto ou gás. O projeto
atende, assim dispondo, a uma antiga reivindicação dos
governos estudu_ais e municipais, até agora excluídos de
uma participação direta nos resultados econômicos das
sondas em ação nos territórios e segmentos da plataforma continental a eles subordinados - estabelecendo
essa desejada e muita reclamada participação. Diga-se, a
propósito, que a maior parte da produção naclórtal de
petróleo procede, hoJ·e, da plataforma.
A medida proposta é-justa e seus fins coincidem, por
assim dizer,-COm a.-Idêiã-que-·marêa a poSiÇão ·conhecida
de numerosos membros das duas Casas. do CongressO
Nar.:ional, sensíveis a essa causa de éxtraordiná"ría importância pura rriilhõcs de brasileiros.
t conveniente que a proposta passe a vigorar como lei.
Mas, perduru um senão a eliminar, no texto da proposição que a isso poderá levar.
Ela prevê a vigência da lei resultante do projeto, a partir da data de sua publicação. E se tal prevalecer, haverá,
sem compensações, desvio de recursos - dentro do
exercício financeiro d~_l98~ =- "destinados à manutenção de estoques reguladores de combustíVeiS", pelo
que dispõe o Decreto-lei n"' 1.288/13 e o fato- irriplkarâ
em indesejados prejuízOs ao cquiríbrio de um sistema que
estú servindo ao interesse do País e que convêm manter.
A Emenda or;J. exam_inada, de autoria do eminente Senador AloysíóThUves, afast<~ a poSSibilidade ao projeto
vir a transform<Jr-se em fato"r de perturbação adminiStrativa no curso 4o exercício, deslocando sua vj_gência pa~ra"
~'primeiro de Janeiro de 1985".
As razões alegadas pelo Autor da Emenda são, no
meu _entender, procedentes e os objetivos maioreS -dO
projeto estüo resguardados.
Opino, na linha do exposto, pela aprovação da Emenda n"' l (de plenário), ao Projeto de Lei da Câoiitr~ n"' 62;
de 1963.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Da !la) -, O 2are~er
da ConiiSsão de Economia é; também, favorâvel à emenda.
.
Completa a instrução da matéria, pasSa-se à-sua apreciação.

Em votação _o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Sen<J.dores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o se_guinte o projeto aprovado

PROJETO DE LEI DA CÁMARA~No 6~, DE 1983
(N"' 149/75, na Casa de origem)
Modifica o art. 27 e seus parágrafos da Lei ""'
2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei ""'
3.257, de 2 de setembro de 1957, que Hdispõesobrea
Política Nacional do Petr61eo e define as atribuições
do Conselho Nacional do Petr61eo, Institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima,
e dá outras providênciasu.
O Congresso Nacional decreta:
Art. i"' O art. 27 e seus parágrafos da Lei n<.> 2.004,
de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei nY 3.257, de 2
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de setembro de 1957, passam a vigorar com a seguinte re~
d.ução:
HArt. 27. A Sociedade __e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar indenizaçào correspondente
a 4% (quatro por cento) aos Estados ou Territórios,
e 1% (um por cento) aos Municípios, sobre o valor
do óleo, dO xisto betuminoso e do gás exti'aTdo de
suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do pet.róleo.
§ 19 Os valores de que trata este artigo serão fi.
xados pelo Conselho Nacional do Pretróleo.
§ 2"' O pagamento da indenização devida serâ
efetuado trimestralmente.
§ 3<.> Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste artigo, preferentemente, na produção de energia e na pavimentação de rodovias.
-§ 4"' Ê tambêm devida a indenização aos Estados, Territórios e Municípios confrontantes, na forma e nos percentuais fixados no caput deste artigo,
quando o óleo, o xisto betumin_oso e o gás forem exlra1dos da platuforma continental.
_ § 5<.> Os Estados, Territórios e Municípios centrais, em cujos lagos, rios, ilhas fluviais e lacustres se
fizer a extração do petróleo, do xisto betuminoso ou
de gás, farão jus à indenização nos termos do caput
deste artigo."

Art. 2<.>
cação.
. An. 3"'

Esta Lei entra em vigor na data_de sua publiRevogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Em votação
a emenda.

Os Srs. Senadores que a aprovam perman~Ç;~ como
se acham. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria v~ú à Comissão de Redação.

~

Abril de 1984

O SR. PRESIDENTE (Moacyr O alia)- So_bre a mesa, redação final que vai ser lida pelo Sr. 1<.>-Secretârio.

E lida a seguinte
PARECER No I07, DE I984
Da Comissão de Redaçio
Redação final da eménda do Senado ao -ProJéto de
Lei da Câmara n"' 62, de 1983 (nYl49j75, na Casa de
origem).
-- Relator: Senador Passos Pôrto
A CorniSsão apresenta a redação final da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n<.> 62, de 1983 (n"'
149/75, na Casa de origem), que modifica o art. 27 e seus
parágrafos da Lei n"' 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n"' 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe sobre a política nacional do petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anôni~
ma, e dá outras proVidências.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1984. --João Lobo,
Presidente - Passos Pôrto, Relator - Jorge Kalume.

ANEXO AO PARECER No t07, DE 1984
Redação final da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara nY 62, de 1983 (n"'149/75, na Casa de
origem), que modifica o art. 27 e seus parágrafos da
Lei ""' 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterada pela
Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, que dispõe
sobre a política nacional de petróleo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anónima, e dá outras providências.

EMENDA No I
(corresponde à Emenda n"' I, de Plenário)
Dê-se ao art. 2"' a seguinte redução:
"Art. 2"'

Esta Lei entra em

vi_go~a

l"' de janeiro

de 1985."
O Sr. Passos Pórto......:. Sr.-Presidoente, peÇo a paiavra
para uma declaração de vot_?.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Tem a palavra o nobre Senador Passos Pórto, para uma declaração
de voto.

O SR. PASSOS PÓRTO (PDS - SE. Para declaração de voto. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr~idente,
Srs. Senadores:
Neste instante, quando o Sena<?o_ap_rova este projeto
que significa Oito ailos de luta do Parlamento brasileiro,
pela igualdade de tratamento dando royalties à plataforma continental, quando, pela Lei n'' 2.004, já era- concedida ao continente, gostaria de dizer que o Congresso
encontra·se consigo meSmo, através das suas Lid_eranças
políticas da Oposição e do Governo, que se entenderam
em torno de um projeto que, além de reverter os recursos
públicos, entregando-os às entidades que devem aplicâJos, que são os Estados e os Municípios, estabelece, Sr.
Presidente, o princfpio de eqUidade e, ao mesmo tempo,
é uma vitória do Poder Legislativo.
Eu gostaria, neste instante, sob(etudo, de me congratular com a Liderança do Governo que diligenciou juntO
ao Poder Executivo a fim de que, com o seu voto majoritário, permitisse a sua aproVaÇão e o seu retorno através
da emenda à Câmara dos Deputados, para que a vigência seja no exerclcio financeiro do próximo ano e, assim,
possa a PETROBRÂS se preparar, inclusive na sua pro·
gramação orçamentária, para a devolução, a restituição
desses recursos indispensáveis aos Municípios e aos Estados confrontantes à produção de petróleo e de gás em
nosso País.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Achando-se

em regime de urgência a matéria cuja redação final acaba
de ser lida, deve esta ser submetida imediatamente à deliberação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Concedo a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG.~Pela ordem, sem -~visão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seh adores:

Apenas quero declarar minha estranheza quanto à declaração do Senador Passos Pôrto. Esse projeto está passando hoje aqui com o apoio da Oposição brasileira, que
teve para com ele compreeensão, através dos seus Lideres - se bem qUe sob o nosso protesto, para que não
viesse nO i'egime de urgência em que veio, mais a Liderança do PMDB com ela concordou.
Mais ainda, Sr. Presidente, bastaria que hoje nós nos
utilizássemos, como vamos utilizar daqui a pouco, de pe~
dido de verilícação de quorum para que esse projeto não
fosse aprovado.
O Senador Pa.ssos Pôrto há de reconhecer que houve,
e há sempre, por parte do PMDB,- o que não acontece
em relação à Liderança do seu Partido- a devida compreensão para a aprovaçãO desse projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Moucyr Df!_lla) -- Em_discussãõ a redução final. (Pausa.)
O Sr. José Fragelli- Sr. Presideilte, peço a palavra
par<1 discutir a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador José Fragelli.

Abril de 1984

OSR. JOS~ FRAGELLI (PMDB- MS. Para disca·
tir a redação, sem revisão -do oraaor.) -

Sr. Presidente:

Esse projeto foi hoje discutido na Comissão de Finanças e a emenda oferecida pelo nobre Lidcr da Maioriu passou apenas pelo voto de desempate do Presidente
da Comissão.

O Sr. Itamar Franco -
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Qual Presidente?

O SR. JOSt FRAGELU - O nobre Senador José
Uns.
COmo ressaltou muito bem o Senador Roberto Campos, essa quota devida aos Estados e Municipios deveria
ser paga imediatamente, e não relegada para primeiro de
janeiro do próximo nno" erii-diallie. -E, ainda, Sf.- .Presi-·
dente, essa Emend'-l, como .ressaltou o eminente Senador
Passos Pôrto, faz com que o projeto volte à Câmara dos
Deputados. Mais uma razão para postergar as vantagens
que são_ devidas aos Estados- e Municípios pelo projeto
de lei.
A razUo alegada pelos defensares da Emenda do pre·
claro Senador Aloysio Chaves era que ela constituiu uma
exígência do Poder ExCcutivo. a fim de aprovar o projeto
de lei em discussão. Eu lembrei, naquela oportunidade,
que se essa era a única razão para que se aprovasse uma
emenda extemporânea como _essa,- ·ela na verdade não
existia. Porciue se o Executivo não concordasse com o
projeto tal como ele se eiiCõntrã, apresentando o motivo
que, ali na Comissão, pelos defensores da emenda,- foi
apresentado, nós, simp!es_mente! n~s ~tregarÍUf!LOS~ ao
jogo da Constituição. O poCíe-r ExecutivÕ vetaria, o projeto vetado viria ao Corigi-esso e -este- poderia aceitar ou
rejeitar o veto do Presidente da República. Mas, a Maioria, na verdade. o que teme, e o executivo, também, com
o que não quer conformar-se, é justamente com a rejeiçlio de um veto. Por_quc eu estou absolutamente certo
de que o Congresso reje_itaria esse veto do Senhor Presidente da República.
Coino bem expressou o meu Cmínente co"mpanheiro
Senador Itamar Franco;ftós, da Oposição.- não nos quisemos opor à aprovação desse projeto, mas eu não posso
deixar de levantar, aqui, em meu nome, e cm nome dos
companheiros que votaram contra a Emenda na Comissão de Finanças, a nossa oposição a esse enXerto extemporâneo,' e prejudicial aos Estados e Munidpios, introduzido pela Emenda Aloysio Chaves. (Muito bem!)
O Sr. José Liils-- Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir a redução final.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) palavra ao nobre Senador José Lins.

Concedo a

País.
Acresce, aindu, Sr. Presidente, que, nem por isso, os
Estados deixarão de receber em parte, esses valores, já
que pelo De_crcto-lci nY 52.1, .de 8 de :lbr{l de -1969, legislaçlio citada no aYulso à disposiçào de todos os Senadores tu is recursos, são atualmé'Jft!-disWbuídos ao- Depar-

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Çot!_ti_I_!ua
eril-âiscussào a-r6dãÇUo filial. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, declaro encerruda a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram cor.servarse C<Jmo estão. (Pausa.)
Aprovada.
-A matéria valia à Cãmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr palia) -Item 2:
Votuçilo, em turno único, do Projeto de ResoJuçüo n"' 127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que aprova as conclusões -e
recomet'l_dações do relatório da Comissão Parla menta{- de Inquérito iD.stituída -pela Resolução nY 69, de
1978, tendo
PARECERES, sob nYs 1.090 a 1.092, de 1983, das
CoinisSões:
-de Constituição e Justiça - li' pronunciamen~
to: pela constituciOnalidade ejurldicidade do Proje-"
to e da Emenda de Plenário, com duas subemendas
que apresenta; 2Y pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão
de Minas e Enl!rgia; e
-de Minas e Energia, faYorável, nos termos do
substitutivo que oferece.

tem

Em votac;ào o substitutivO, qUe
pniferência regfmenful.
Tem a paluvra o nobre Senador Itamar Franco.

O SR. ITAMAR FRANCO- (PMDB- MG. Para
0

O SR. JOSt: LINS (PDS- CE. P<ira discutir a redação final.)- Sr. Presidente-, srs.--SCnadores:
Presidi, hoje, pela manhã, a reunião da Co"inissão de
Finanças que analisou a proposição ora em debate, e,
realmente, coube ao presidente em exercício deSempatar
a votação para a aprovação dessa emenda.
Sr, Presidente, se é verdade, ciue Os Estados necessitam
de recursos adicionais, e esse ê um s_entimento geral de
todo o Congresso, é uma necessidade sentida em iodos
os níveis da Administração dos Estados e dos Municípios, não é menoS verdade ·que a justifiCativa da emenda
é também por si convicente, ela é realmente neCess~ria. O
mais judicioso é que o projeto propoÚp passe a vigorar a
partir do próximo ano. Isso porque, Sr, Presidente, estamos em abril, o orçamento da PETROBRÁS está em
pleno andamento. Haveria talvez necessidade de remanejamcnto de recursos, e, inclusive, dificuldade para o
esquema de manutenção dos estoques de petróleo do

tamc.nto Nacional da l_)roduçào Mineral, do Ministério
Minas~ Energht_,__R_ara constituição do Fundo Nacional de Minén~çào, e aO Ministério de Educação e Cultura, pam o incremento da pesquisa e do ensino de nível
supL:rior, no campo das geociências. Qra, grande parte
desses recursos, $_r~ Presidente, são por lei, direcionados
-parti os Estados. Se o projeto vigorasse este ano não só
poderia desestabilizar os esquemas de trabalho da PETROBRÃS, como retiraria recursos que certamente já
estão pr9grariwdos pum serem aplicados em importantes
programas. E cu rente e como a emenda _não _prejudica
aos Est:idos, fofnos assim pela aprovação, da emenda,
aliás, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pacífica entre as
lideranças, jú que a própria urgência contou com o
apoio integral dos Líderes dos diversos Partidos. aqui represcn tados. -Era o que cu tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem!)
das

~encaminhar a Votáçiio.) -

Sr. Presldênte, Srs. Senado-

rcs:
Hoje, eu gostaria de trazer uma notícia que foi publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo e que mostra a importância da emenda que apresentamos que, inclusive,
no item JY, diz o _seguinte:
.... I -Solicitará ao Poder Executivo que proceda,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a uma reavaliàçlio global do programa nuclear, especificamente
no tocante aos aspectos científicos, econômico e técnico, remetendo os estudos e conclusões a estaCa·
sa

A NUCLEBRÃS,_ Sr. Presidente, Srs. Senadores, teve
um prejuízo da ordem de cento e oito bilhões de cruzeiros em 1983.
''A Empresa Nuclear Brasileira S/A (NUCLEBRÃS) t~ve um prejuízo líquido de Cr$ 108,1
bilhões no exercício de l983, equivalente a Cr$ 5,87
pq_r açào, .o que repr~se_nt?___um ~alar superior ao
preço unitário da uçào, igu~l a C~$ 5,20-cad:.j., O prejuízo é çÍDCO vezes maior do que o de 1982 - Cr$
20,5 bilhões ou Cr$ i,ll por ação. Esses números
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constam no balanço anual du empresa, publicado
ontem no Diár-ío Oficial da União. A dívida da empresa em moeda nu_cional atinge Cr$ 65,8 bilhões, A
NUCLEBRÃS deve ainda USS 723 milhões, 2,18
bilhões de marcos alemães e 92,2 rriilhões de francos
franceses. Os empréstimos e financiamentoS em
moeda estrangeira estão contratados a taxas anuais
de 7,2% a !3,4%, com o último vencimento em 1991
para os dólares; 6,6% a 12,5% ao ano com o último
vencimento em 2003, para os marcos alemães_; e,
ainda, de 7,2% a 7,7% com o último p-agamento em
1991, para os francos franceses."
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nossa insistência na aprovação da nossa emenda está praticamente
caracterizada nas argumcnt<lções que temos apresentado
e;-agora, por esse prejuízo de 108 bilhões da NU-

CLEBRÃS.
Vale a pen:J conhecer, Sr. Pr_esídente e Srs. Senadores,
apesar da Liderança do Governo nlio entender e não
mostrar a devida compreensão para com a nossa emenda, o que diz o relator Milton Cabral, num segmento do
seu rehllório. Diz o seguinte:
'"5. A revisão de alguns atos decorrentes do
Acordo Nucleur com a. Alemanha mostra~se necessária para melhor definir e ajustar ao Interesse brasileiro os Acordos de Acionistas. Esta necessidade se
evidencia principalmente quanto à possibilidade de
reduzir o condicionamento da transferência de tecnologia ao maior número de usinas construídas; de
marHer ãs mesmas proporções de capital de risco
alemão no desenvolvimento das empresas quando
as unidades atingirem escul<l industrial, notadamen·
te as de enrícjuecimento e áiprocessamento de urànio; e de redefinir a situação e composição dos Comitês Técnicos nos estatutos das empresas."
E,c_ontinua o nobre Senador Milton Cabral:
86.__ A __[l<lrte_do Programa referente ao Acordo
Nuclear _Com a Alemanh:J, comõ- Previsto até o ano
2000 ...
Quundo se daril, possivelmente, as eleições diretas,
... deverá alcançar inclusive os custos indiretos,
entre 24,8 (estimativa NUCLEBRÃS) a USS 31,0
bilhões (estimativa deste Relator).
Vejam, Srs. Senadores, que a estimativa do relator, na
época, era de_.lJ,O bilhões de dólares para o programa
nuclear.
Ê evidente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que é pre-ciso que o Governo envie _um relatório completo, com o
prazo determinado ao Se.nado da República,
Sr_. Presidente, eu prometi ao nobre Senador Jutahy
Mag<1lhUes que, até sexta~feira, continuaria insistindo
ne~sq matéria e continuaria pedindo verificação de quorum. O meu prazo se esgota amanhã, na sexta-feira. Confesso que cansei, cansei de tentar convencer a Liderança
do PDS, cansei de tentar convencer a: Liderança do PDS,
mus, pelo menos até amanhã o projeto de resolução que
visa a aprovar o acordo nuclear do Brasil com a Alemanhu terá que passar _com o número de votos suficiente.-0
senta-leva.nt:J do Líder, Sr. Presidente, e aqui me recordo
do nobre Senador Dirceu Cardoso, o senta-levanta dO
Líder de amanhã, sexta-feira_, não vai valer.
Portanto, Sr. Presidente, hoje, mais uma vez, dirijo um
apelo ao nobre Senador MarcÜndes Gadelha, que com o
brilho da sua inteligência hoje comanda a liderança do
PDS, para que examine a nossa emenda e não permita
que fuja das mãos do Senado da República o controle do
programa nuclear, o_controle do acordo nuclear, porque
hú que se dis~nguir o program:J e há que se distinguir o
acordo. O Senado da República tem, assim, oportunidade de manter sob a sua ação fiscalizadora, mais concretamente, o programa nuclear brasileiro. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE {Moacyr Da!Ja)--:- Em votação
o sub::.tilu1ivo da Comissão de Minas ~ Energia.
Os Srs. Senadores que o aprovam perm-aneçam cOmo
se encontram. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. ITAMAR FRANCO -Sr. Presidente, peço verificação da vo_taç_ão.
O SR. PR_E$_IDENTE (Moacyr Dalla)- Vaí·se proceder à verifiCação Solicitada. (Pausa.}
A Presidência constata a inexistência- de quorum.
Nos termos regiment<lis, a sessão será suspensa por alguns minutos para que os Srs. Senadores tenham tempo
de se dirígir ao plenário, se assim o desejarem.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 10 minutos, a sessão é reaber.,ta ãs 16 horas e 20 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr_ Da_lla) _-_Está_
reaberta a sessão._
Persistindo a falta de número, a Presidência deixa de
proceder :l verificação requerida. A votação da matéria
flca adiada.
Em razão disso, os demais itens da pauta, n9s 3 a 8,
constituídos_ __dos Requerimentos n9s 857/83, .6-/84 e
896/83; e Projetas de Lei do Senado n9s J6J82, .280/80 e
21/83, em fase de votação, não serão submetidos ao Plenário, ficundo sua apreciação adiadt~ para a sessão ordinária de t~manhà.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) ~_Esl~ esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores jn_s.critos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho em mãos cartll que me foi enViada pela Companhiã de Água e Esgotos da Paraíba.:.... cAGEPA- dando conta _dos reflex.os da Resolução n"' 831 do Banco
Central sobre_o setor de Saneamento Básico, eril geral e,
em particular, às companhias Estaduais de Saneamento
que têm nos fint~nCiamentOs a SUã--Lü11Cãiõnte de investimento.
Na verdade, essa políticu governamental de controle
sobre endividt~mento das empresas estatais obedece, rigorosamente, às imposições do Fundo Monetário Internacional com relação aos gastos públicos.
A ordem emanada desse malsinado organismo é no
sentido de restringir ao máximo a expansão dos investimentos públicos no Brasil, indiscriminadamente.
Essa ingerêndit intolerável do FMI e a submis1õào do
Governo brasileiro às n_onnªs_ ditadas pelo órgão que
controla a economia brasileira em todos os seus segmentos, é que levaram o Banco Central a baixar a Resoluç_àQ
n~> 831, estabelecendo que os saldos devedores das contas
de empréstimos do setor público- qualquer que seja ele
- não podem ser expandidos além dos limites mensalmente fixados pelo Banco Cehtral, sempre abaixo dos
índices de correção monetária.
Para que se tenha uma idéia da extensão dessa Resolução, basta dizer que de junho a novembro de 83 enquanto a correção monetária- atingiU 65%,- no mesmo
período o Banco Central limitou a expansão do crédito
em 49%, dependendo, sempre, da prévia aprovação da
SEPLAN/SEST a contratação de novos financiamentos.
Tudo isso_é fruto, Sr. Presidente, Srs. Senador~?S, do
excessivo limite de poderes concedidos ao Conselho Monetário, ao Banco Central e à Secretaria de Planejamento
da Presidência da República, ao longo do período chamado de revolucionário, em detrimento do controle e fiscaliZação desses atos pelo Poder Legislativo.
Estamos todos de acordo em que deveria ser reduzido
e controlado o déficit público. Mas o que vemos, na prá--
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tica, é a liberução de verbas, recursos e financiamentos
aos setores públicos-, em troca de benefícíos Pessoãis. O
tráfico de influência tornou-se rotina p<!ra a consecução
d_cssas autorizações. E, na realidade, o déficit público
não diminuiu até agora.
Além disso, seria imperioso verificar onde esses cortes
devetiam ser drásticos e onde deveriam ser atenuados.
No caso presente, trata-se de contenção drástica no programa d~ Saneamento Básico do Estado da Paraíba.
O meu Estado foi pioneiro na írllplantação do sistema
de abastecimento de água e de rede de esgoto, em seus
municípios, tendo já traçados planos de construção e
ampliação dos sistemas de abastecimento para diversos
Municípios que estarão prejudicados em função dos cortes impostos pelo FMI, vil! Governo Federal.
Assim, o Estado teve uma supressão de 12 bilhões de
cruzeiros no seu programa de investimentos para o setor,
o que significa deixar de atender a uma população de 1 12
mil habitantes. Além disso. e·xtstem os reflexos indiretos
que representam desemp~ego de três mil pessoas diretamente utilizadas nas obras programadas_, impedindo cerca de 300 mil pessoas ao abastecimento de água potável,
com o ogravamento da elevação dos_ índices já alarmantes de mortalidade infantil provocada pela ausência de
saneamento básico.
O que é curioso, Sr. Presidente, Sr.s. Sena_dores, ê que a
malfadt~da ResolU-ção n"' 83 I dO Banco--Central não impôs restrições de quaisquer natureza a repasses financeiros pum ·a-s companhias habitacionais, que p·~osseguem
com seus programas de construção de milhares de unida-_
des por todo o País, Causa espécie, portanto, que as
companhias de ~neamento, incumbidas, precisamente,
da infra-estrutura sanitária desses conjuntos habitacionais estejam desfalcadas Qe recursos necessários ao atendimento desses serviços.
É desnecessário que me alongue nas consíderações a
respeito do grande mal causado pelas restrições impostas
ao s~or de saneamento e abastecimento d'água. Cada
um -dos meus Pares teni plena consCiêilciâ do Que signift-cam esses cortes em seus respectivos Estados. Por isso,
faço um apelo aos meus colegas, sobretudo aos da bancada do Governo, para que levem ao Banco Central e
aos demais setores governamentais envolvidos no assunto, a nossa preocupação diante de medida tão severa
quanto prejudicial à população brasileira, imposta pela
Resolução n"' 831. Nllo sendo possível revogá-la, inteiramente, no que tange às restrições ao setor de saneamento
e abastecimento d'água, que o seja em relação às companhias estaduais nordestinas, atendendo, especificamente,
às promessas de tratamento diferencial para a região
mais subdesenvolvida do País.
Finalizo, formulando, em nome do PMDB, o mais
veemente protesto pela inclusão das Companhias de Saneamento Básico nas limitações impoStas pelã citada-Resolução e peço a transcrição nos Anais desta Casa da
carta que me enviou o Dr. Marcelo Bezerra Cabral, Presidente da Companhia de Água e Esg-oto da Paraíba,
bem como dos docuemntos que a acompanham.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem r Pa[ams.}
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavm ao nobre Senador Álvaro Dias.

o sri. -ALVARO

DIAS (PMQ_B- PR. PronunCia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Po,sitivamente, é preciso dar um basta aos erros coro~
tidos no passado e_ que persistem, apesar de seu reconhe-Cimento, no presente, mesmo diante da razão, das críticas e de manifestas provas de contrariedade ao bem
público. Em decorrência de deturpações particula~istas
de princípios e de políticas originalmente sadias e respeitáveis, geram~se estes erros e parcelas consideráveis- da
populoção e das atividades sociais e económicaS ·são severamente afetadas, às vezes até com justificativas pautadas em interpretações formaHsticas e falaciosas da própria Lei. E se torna penosamente. difícil corrigi-los.
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Refiro~me- e quero trazé-lo à sua consideração- ao
conflito estabdccido entre a sociedade paranaense, em
apoio à pujante população de Londriila, e à tELEBRÃS, que, respaldada pelo Ministério das Comunicações, vem obstando a expansão e melhoria dos serviços telefónicos daquela região, em nome dos privilé-gios de monopólio que se arrogou ~sa empresa estatal.
Não seria ocioso lembrar a V. Ex~s que Londrina é a
trigésima segunda maior aglomeração urbana do País,
có-ill seUs atuais 310 mil habltante,$ Citadinos, num município de mais de 350 mH. Operam ali 4.100 estabelecimentos agrOpecuários, dentre os quais centenas dos mais
modernoS do Pt~ís; atuain nele mais de 700 unidades industriais e cerca de 8.500 estt~belecimentos comerciais e
de serviços, além de 18 hospitais, 512 médicos, 345 dentistaS. A Cidade abriga uma moderna Universidade Estadual e quatrO ÉscOias Superiores Isoladas. Enfim, -é uma
das mais importantes metrópoles regionais do CentroSul, polarizando uma das mais dinâmicas áreas de modernizt~ção agrícola e agroindustria[ do Brasil. E tem não
mais do que 45 anos desde sua fundação.
Obviamente, é um conglomerado urbano que, por
suas fortes_ vinculações regiona:is, gera uma grande e dinâmiCa demt~nda por tráfego telefônic"6, tanto internocomo interurbano. Basta dizer que, com cerca de 5% da
populac;i"io dO Estado, gei-a quase 20% daS-ligações interurbanas completadas anualmente no Paraná; e ainda
assim, com uma extensão de rede que vem se mantend_o
inalterüda desde 1978, -quando o Ministério das Comuni- _
cações, a TELEBRÃS e sua subsidiária TELEPAR. iniciaram ilmã paulatina asfixia do Serviço -de Comunicações Terefó"ilíct~s de londrina- o SERCOMT_J;_l, visando a incorporar esta. Autarquia e - por motivos mesqiJTtihamente usuários -aprisionar, em seu monopólio,
e5fa cobiçável área de mercado.
Ora, o "SERCOMTEL, examinado com olhos de quem
avalia- corretamente as necessidades públicas, é um
exemplo de criatividade governamental, de seriedade técnica e de eficiência empresarial - -apanâgios que não se
podem aplicar, muito freqUentemente, às empresas do
Governo Federal, mas que o Município de Londrina
Conquistou com uma denodt~da luta ao longo _dos últimos vinte -anos.

Senão vejamos: até 1964, apesar de seu cre_scimento espetacular, Londrina estava sujeita a uma concessão dada
à Companhia Telefónica Naciona[, que operava uma
rede obsoleta e precária de minguados 2.900 telefones
sem i-automáticos, para uma população já superior a 150
mil habitantes. E todos sabemos que o Brasil à época
não dispunha de nenhum instrumento hábil para desen-·
volver suas telecomunicações.___ Em situação semelhante,
os municípios e mesmo as metróPoles amargavam seu
mutismo :l espera de uma providência federal que tardava. Londrina não. Após um amplo debate público, aPrefeitura Municipal optou por não renovar o contrato de
concessão com a CTN e, aprovando uma Lei Municipal,
criou, ainda sob a forma de Departamento, o SERCQMTEL.
Em poucos dias, mais de 3.000 promitentes-assínantes
fofi.lin regisirado_s na abertura de inscrições ao-novo serviÇO, demonstrando u vigorosa confiunça da p·opulação
lhes propunha o governo_ municipal. Elano projeto
borados os planos técnicos e econômicos, o SERCOMTEL foi reestruturado sob forma de Autarquia Municipal e deu iníciO :l implantação de sua rede básica; que começou a operar em 1968, com mais de 6.000 terminais
automáticos,_ com a mais_ moderna tecnologia_ e adminístrada com austeridade e. eficiência. Em 1973 ela jâ concluía seu \I' Plano de Expansão com a meta de mais 5.200
terminais; o qual concluído, era sucedido por um 2~> plano p<~ra implantar outros I0.400. De forma que em 1982
u:-r~de alct~nçava a eXtensão de 24.000 terminais.
QUanâo a meta federal para 1979, fixada no II PND,
era de 12 tele-fOnes para 100 habitarites, Londrina alcançava, em 1976, no seu 29 Plano uma cobertura de 14,9

que
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tdcfoncs por 100 habitantes. E a intensidade de tráfego
apresentava índices notavelmente promissores. E aí começaram os seus problem<.~s mais sérios. Não coma nas
mcgacstutais, por excessiva dimensão c acrescidas difí-

culdud<:!S administrativo-financeiras internas. Mas, por
pressões externas, oriundas da cobiça sobre seu patrimônio técnico-material e sobre sua apetitosa área de mercado.
Sucessivamente, em janeúo de 1977, novembrO ctC
1978 e outubro de 1979, foram encaminhados ao Ministério das Comunicações três diferentes planos dt: expansão para serem autorizados. Nenhuma resposta formal
lhc.s foJ dada. lnúmems entrcvJstàs e cantatas técmcos
foram r~t!izados, ora com a Secretaria Geral e órgãos
técnicos do Ministério, or~:rcom a própriu TELEBRÃS;
e em todas as ocasiões o fim da conversa era o mesmo: a
TELEBRÁS queria .0 controle do SERCOMTEL, sua
transformação em Sociedade Anónima c sua incorpo~
ração à holding federal. Não sendo satisfeita esta exigên~
cia, o Ministério não i.l.utorlzaria a-expansão, obstaria a
captação de capital para ftnunciar o-plano e, nem pensar,
desatenderia qualquer solicitação de apoio financeiro.
Em suma, ustixiar para dominar.
-E em nome de que, Senhores Senadores? Com_que argumentação? Com que arrazoados?
Apenas um: o monopólio da TELEBRÁS!!!
Ora, o monopólio da TELEBRÁK.. Qu.e significa ele
hoje e em qu_e Londrina atr;~palha suas finalidades originais? Será que estas ainda prevalesccm?
Vamos dar uma rápida passagem sobre este ponto.
Com efeito, ao longo da década de sessenta, o Brasil
precisou fazer um esforço gigantesco para concretizar
sua independência de telecomunicações, para livrar-se
do ignominioso jugO que empresas estrangeiras lhe hãviam posto durunte dêcadlls. A criação do Ministério das
Comunicações e da EM BRATEL, à instituição do Fundo Nacional de Telecomunicações, o desenvolvimento
da indústria c/etrônica e de telecomunicações; este iniguulüvcl tulenlo brusileíro para- aprender rápido e tirarágua de pedra, que fez nascerem modernas e vigorosas
empresas estaduais de telecomunicações, conjugaram-se
pura colocar o Brasil em dia (aliás, não só em dia, como
numa ousadu vanguarda) no cumpo das telecomunicações. Chegamos aos anos setenta com uma invejável
infra-estrutura nesta área e, o que é ~ais 'JinporÚm.te;
com uma experiência inigualável de modernizição. É-·
claro que res_taram lacunas e insuficiências. E Uma delas
residia na articulação e integração do sistema nacionaL
A idéia original, em 1970(71, fora atribuir à EMBRATEL a função de coordenar, controLar e pl:.mejar um sistema integrador de âmbito- naci"õ-nal. Afinal, em cincO
anos, el<1 conseguiria demonstrar-se eficiente e dinâmica,
com o inédito esforço de implantação do sistema de microondas e um incrível avanço tecnológico. Era um passo fazê-la montar o sistema de coordenação das teleComunicações. No entanto, havia_ a disputa com o pessoal
da CTS. E é do relato direto do eX-Ministro Higino Corsetti que se sabe como fcii essa disputa entre grupos
tecno-burocráticos; "a EMBRATEL não se transformo_li_
em holding por teimosia, porque não concordou em separar operação de serviços da coordenação e contrOle'_'.
"Eu nãO admitia isso!" "A CTB tinha muilo mais experiência na exploração de serviços locais e razoável experiência nos interurbanos. Mas tinha uma estrutura arcaica e complicada. Além disso, a empresa, estava reconstjtuindo seu quadro, retirando até os melhores da
EMBRATEL, para recupera-la" .... Seus diretore.s (da
CTB) não queriam perd"er aquele prestígio dC lnanter a
cabeça da CTB no Rio".

Enfim, U margem do que desejava o Pais, ou do que
realmente importava, a questão seguia ao sabor da lutô:l
por privilégios e da manutenção de áre-as de poder e influência. E como o País estava no auge do centralismo e
do <.tutorilurismo, tampouco o assunto poderiu ~cr deixado ao Congresso. Novamente é aquele ex-Ministro quem

conta; "o problema que me apontavam sempre era de
que cluborar c aprovar uma Lei no Congresso - especi~
ficam ente para uma holding -é algo que Levaria muitos
anos. E nós não poderíamos esperar esse tempo todo'', E
um trab•dho efkaz foi desencadeado, para dar uma saída, sem complicações: criar-se- ia uma nova empresa estatal. E, nas condições da época, em apenas 23 dias, em
junho c julho de !9Z2, o prOjeto de criação da TELEBRÁS foi aprovado.
Sem dúvida a nova empresa teve um bom começo. O
Sr. Corsetti mesmo reconhece que o pessoal das empresas cstuduais tinha muis experiência e tinha sofrido muito mais na luta pela transformação das telecomunicações
do Pais. E a TELEBRÃS o que fazia era, principalmente, acompailhar o desenvolvimento das estaduais mais
din<imica~ e intcrcambiar kn~w..__bow para ajudar as mais
débds; e com _o FNT, dar um adequado suport~ financeiro pan1 estas últimas. Entretanto, a açào passou adiante
da idéia geradora.
Fortalecida, a TELEBRÃS passou a visar um monopólio como seu objctivo I?rincipal, Mesmo -~nde: __J]àO se
fazia necessúría uma ingerênciã maior de seus dirigentes
sobre as empresas estaduais, em nome da Lei, fazia-se
dominarite. t: fógico que isso faz a holding_dar mais lucros porque absorve os resultados da eficiência das su};!sidiáriUs- mais dinâmicas. E isto reVerte em poder, em
ampliação da ~rea de influência polítiCa, econôinica e financeira. E, uo final do exercício, em gordas gratificações e participações.
ReSúíin hÕje Poucas empresas e serviços independentes. Mesmo no caso do Paraná, em que a TELEPAR
constílLiía um exemplo de modernidade e de autosuficiência, o governo estadual de então capitulou e entregou seu controle à TELEBRÁS. E a TELEPAR secolocou, no caso, contra o interesse estaduaJ, agindo como
instrumento de pressão sobre o SERCOMTEL de Londrina.
Em fins de 1982, ao fim do mandato do então Prefeito,
JlS pressões dessa holding e da TELEPAR estavam levando <.1 Municipalidade a abrir mão de sua autonomia. Até
uma minuta de convênio se encontrava preparada P?ra
cutelur"ó pCscoço do serviço municipal. E uma Lei Municípal cw arrancada da Câmara instituindo o SERCOMTEL Sodedade Anónima; atendia-se à pressão do Ministi!rio das Comunicações- já nas mãos do Sr. Haroldo
de Mattos - e abria-se caminho p<:tra a incorporação,
pela TELEBRr\S. O MINICOM daria autori?:açào à
S.A. p.afa expundir a rCdC, com Omesmo recurso ao auto, financiamento pelo usuário; este receberia ações da
TELES RÃS e, em contrapartida, o SERCOMTEL passaria suas ações a esta bolding. E a participação da Prefeitura iria desaparecendo ano a ano.
Ora, a fase mais difícil de montagem de infrae...:;trutura, da modernização técnica e da consolidação
administratiVo-financeira deste serviço já fora superada.
O SERCOMTEL ê folgadamente rentável, apesar da
·sangria financeira do FNT e da discriminação que sofre
no rateio das tarifas de tráfego mútuo. Neste ano, de
uma receita de quase 6 bilhões, 65% dela será repassado
ao FNT e à TELEPAR (e desta para a TELEBRÃS); e
apesar disso, o SERCOMTEL ainda custeará os serviços
e fará reservas de capital com os 35% restantes.
Caso o SERCOMTEL fosse incorporado, isto melhoraria o sistema local? F:. claro e evidente que não. Pelas
próJirius inforniações prestadas pelo Ministério das Comunicações a este Senado, a nosso requerimento, sabemos que o FNT está sendo crescentemente absorvido no
Or~.t;.~mento da União para outras finalidades que não o
desenvolvimento das telecomunicações. O Minjstro
Mattos já trombeteou na imprensa que o sistema está
sendo inviabilizado por isto, As encomendas do sistema
I_CLEBRÂS foram drasticamente cortadas, revelando o
quanto as expansões de rede estão desativadas. E até o
avanço científico c tecnológico já foi criminosamente desacelerado por esta política,
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E isto em nome de uma centraliza.çüo abusiva, de um
privilégio monopolístlco que perdeu tOtalm-ente -suã. razão de ser e sun eficácia. E vêm com a desfaçatez de
defender-se com unta Lei que está sendo flagrantemente
desvirtuada?
Não!!! O Paraná('? ICt estamos todos coesos neste assunto, PDS e PMDB, Governo _e povo, dirigentes e
usuários do_SERCOMTEL) não admite esta pressão do
Ministério, o boicote da TELEBRÃS e a ambição da
TELEPAR para <Lbsorver o fruto do trabalho !ondrinense. A Lei Municipal que criou o SERCOMTEL S.A. já
foi revogada. Depois de intensos debates públicos, de
exames técnicos e jurídicos, de discussões políticas, a
conclusão é uma só: o SERCOMTEL está estruturado
de mOdo. adequado e eficaz p<:tra atender à população e à
economia de Londrina c de sua região, e os Iondrinenses
darão todo o apoio político e financeiro- para implantar a expansão vitalmente urgente de seu sistema municipal de telefonia. O governo estadual, por determinação
do Governador José Richa, darú todo apoio a LOndrina.
Nós da representação parlamentar do Paraná envidarerrios todos nossos esforços para perfilar nesta luta pela
autonomia municipfil, pelo respeito à vontade do povo
londrínense.
-Afinal, não se encontra em jogo apenas o SERCOMTEL. Há aí uma questão ética, política e econômica, fundamental. Porque a autarquia de Londrina, -criada pelo
povO londrinen"se, não pode dar conta, ela mesma, com
acatamento popular inconteste, de suas necessidades de
telecomunicações? Por que não pode gerir, ela própria,
seu serviço, se técnica e politicamente se encontra compatibilizada com o sistema nacional? Estas são questões
que ferem ã autonomía lOcal e o princípio- federativo.
Ademais, contém este impasse um execrável conteúdo
díscriminatório. A Companhia Telefônica Brasil Central, que opera em Goiás, Minas Gerais, São Paulo e
Mato Grosso do Sul, não está e nem será incorporada à
TELEBRÃS; é parte de um forte grupo privado da reM
gião c expande-se como e quanto quer a empresa e seus
usuários. A CETERP, de Ribeirão Preto, também empresa municipal expande-se rapidamente, com plena autorização ministerial, expedida nas Portarias n9s725(77,
486/79 e 091/82; ainda em 1982 recebeu autorização
para implantar mais 20.000 terminais, antes mesmo de
haver sido concluído o programa anterior e de estar decHnantc a demanda. Por que apenas Londrina não pode
expnndir:..Se- Ci:iffi autorização?
Mesmo os aspectos jurídicos da situação já foram esgotantemente avaliados. Não há porque insistir em
uplicar-lhe indevidamente a legislação alegada pela TELEBRÁS e pelo Ministério.-Ainda menos diante da desfaçatez com que se posiciona um Diretor da TELEPAR,
ao aconselhar o Secretário-Gera! do Ministério das Comunicações a arrochar o SERCOMTEL, alegando sobre
o Purecer do Professor Hely Lopes Meirelles que ..este
parecer, como tudo que os advogados escrevem, é discutível". Para ele, se for concedida a autorização para o
SERCOMTEL expandir-se sem mudar a sua estrutura e
co11trole tudo estaria perdido, ou segundo suas palavras:
"Peço-lhes que não permitam isso em hip§tese alguma:
eles estão pressionando pela demanda e cederão à poHtica da integração <:to Sistema TELEBRÁScaso a gente resista com firmeza". E, mais adiante; "se nós deixarmos
que eles toquem no dinheiro do público a integração ficará adiada por mais dez anos'',
Ora, S-enhores Senadores, como admitir tamanho descalabro? Como admitir que este País seja gerido com tais
atitudes? Como suportar que a autonomia municipal
seja vio!entadu, assim, de modo tão grosseiro? Acaso a
vontade popular expressa não vale nada? Acaso os
princípios jurídicos (e éticos) são assim de tão pouca valia, discutiveis, palavrório de advogado, como quer o Sr.
Gurbi da TELEPAR?
A condução dos negócios páblicos precisa pautar-se
por critérios c_ertos de responsabilidade, de efetívo empe-
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nho no bem público, em um mínimo de decência: Não
pode ser arbitrado por compromissos particularistas, -de
monopólio descabido, por ambiÇões descontroladas de
tecnocratas divorciados da soberania popular, do respei~
to aQ_Di_reito e da efetiva busca de eficiência económica e
social.
Esta a voz que lhes trago do Povo Paranaense, em
apoiO da autonomia municipal, em respdto ao povo de
Lon-drina e em defesa dos legítimos direitos de sobrevi~
vência do SERCOMTEL. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalta) - Conçedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR, JUTAHY MAGALHÃES (PDS - BA. Pronuncia o seguinte_discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Não tenho escondido as minhas preferências pelas
eleições diretas, já.
Bem sei que o simples fato de reintroduzi-las não será,
por si, capaz de transformar o nosso Paí!! em recanto paradisiaco, imune às crises políticas- ou aos embates econômicos.
Com a escolha do mais alto mandatário, diluída entre
as várias camadas populares, através do voto direto, estaríamos compartilhando a responsabilidade de.uma decisão séria que, tomada irrefletidamente ou de maneira
errônea, poderá contribuir para "elevar à mais alta posição executiva um quase ditador. Na verdade, são tão
amplos e centralizados __o_s poderes presidenciais, que a
nossa Carta Magna discrimina, que qualquer escolha de
um Presidente demanda a participação de todo o bomsenso nacional e não somente _o discernimento dos
membros do colégio eleitoraL
Evidentemente, a escolha do Presidente pelo voto direto não resolve todos os nossos problemas; mas a votação
da Emenda Dante de Ol_iveira é umpré-requisito bª-$ico
para o futuro do País e as negociações políticas que se fizerem depois de sua aprovação, ou rejeição.
Restabelecer o pleito direto é apenas um primeiro passo, embora de grande alcance.
Esta decisão ou_ este ato político importante teria de
ser seguido de inúmeras complementações à Carla Magna.
Todos os partidos políticos deveriam unir-se para lograr a negociação, o entendimento; o consenso necessário para que se altere para melhor a fisionomia de nossa lei máxima.
Para reformulá-la, institucionalizando o nosso ideário
d_emocrútico, necessário não é a convocação de um
Constituinte. O Congres_sõ-·Nacional está legitimÇtmente
formado e tem poderes revisionais, que pode e deve exeicer.
O que ê indispensável é a reflexão, a ponderação, o
diálogo com todos os grupos sociai_s, que poderiam canaliznr em nossa cüreção_an_s_~i_os e propostas de mudanças.
Deveríamos estudá-las uma a uma, sem açodamentos,
sem casu_ísmo, sem parcialidade.
Por esta razão, não considero passo definitivo o envio
pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional da sua
proposta de emenda à Constituição.
Se ela visa apenas introduzir as eleições diret!\S__n].lm
momento mais remoto, por que não anexar-lhe novas
perspectivas de mudanças?
Necessitamos de uma ampla Reforma Constit~cional
que poderia ser encaminhada pelo Presidente Figueiredo
ou por seu sucessor.
Esta reform.a_não seria casuística e a proposta_ seria debatida no Congresso e pelos diversos segmentos da sociedade brasileirt!.
Quando me refiro a casuísmos, não estou a petfsar que
eles sejam praticáveis apenas pelo GovernQ._Sei, Como se
manifestou numa entrevista o Governador Roberto Magalhães ao o Globo, em 27-2-84, que até mesmo <feleição
direta do Presidente da República, ideal partido de ca-
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madus não governamentais, ••pode assumir uma conotação casuística se pensado apenas em termos de reso.lver
a atual sucessUo, sem vincular-se a todos os demais
problemas da nossa transição institucional".
E é para não íncidir nesta prática de mão única, de visão estreita e de pouco alcance no tempo, que eu gostaria
dC: relembrar neste momento, em sobrevôo rápido, algumas das grandes ou fundamentais questões ins_titudonais
que, tanto qunnto o voto direto, embora _com menor urg-ência, clamam por discussão e delíberação neste Congresso Nacional de poderes constituintes.
É nosso dever refletir Primeiramente sobre as nossas
próprias p-rerrogativas e direitos que, bem exercidos, seriam capazes de por fim a uma série de medidas discricio-nárias e abusivas, de que não participamos-de mOdo
algum, ou só o fazemos de modo passivo, concedendolhes a nossa aprovação.
Para dar-nos o mlnimo necessário de liberdade de
ação urge banir da nossa legislação o draconiano princípio da fidelidade partidária, que não existe para fortalecer as agremiações políticas, mas sim para fazer prevalecer a vontade de alguns, sem um debate amplo das bancadas partidárias, violentando o direito de opinião dos
parlamentares e fazendo-os decidir por aquilo que não
consideram certo.
Como dizia o saudoso Senador Milton Campos: "'A fidelidade partidária não deverá ser mais um pretexto de
constrangimento cívico, para que o homem público, já
sob as pressões naturalmente decorrentes da Lndole autoritária do regime, não fique também oprimido pelo autoritarismo dos órgãos partidários".
Além de lutar pelo direito de sermos fiêis a nossos
princípios e ideais mais íntimos, seria preciso reivindicar
também um maior poder de legislar, no sentido mais amplo do termo.
Que não se nos venha repetir que em todos os países
gr~~idencialistas de hoje, até mesmo nos m~js_~emo_crá~i-::
cos, o Executivo vem invadindo a esfera de açã.o legislati~
- va, tornando-se llder nas iniciativas de projetas de lei ou
emendas constitucionais.
No_ meu entender, é hora de todos nos unirmos para
reivindicar uma maior parcela de poder na elaboração
das leis de modo que não nos tornemos culpados ou responsáveis por nossa fraqueza em razão de nossa própria
omissão ou de uma total incapacidade de entendimento
·-in-tcr-partidário.
-Nosso objetivo maior teria de ser o de reformar nossos
textos no sentido de contrabodançar a autoridªde do futuro Presidente do Pais com o fortalecimento do Legislativo e de sua capacidade de atuação.
Deveríamos poder ter iniciativa de leis que acarretem
aumento de despesas ou mOdifiquem as form__as de_tributação.
Igualmente, ser-nos-ia vantajoso podCr aprovar, upe~
nas em parte, e não obrigatoriamente em bloco, os
decretos-leis originários do Execu_tivo. Afinal, não é
possível ao Presidente da República oferecer o seu veto
parcial às proposições legislativas, que lhe são submeti-OaS-para sanção?
A instituição da aprovação _de medidas legislativas
pelo simples decurso de prazo também é suscetfvel de retoques.
Quanto a esta inovação constitucional,_sempre a justifiqUei, segundo o modelo italiano. Pretendo que um projeto do Governo só se deva ter como aprovado, por decurso de prazo, se a maioria fizer sobre e:le prevalecer a
sua vontade, pela manifestação favorável, através do voto, e não por f<llta de manifestação, que significaria, pura
e simplesmente, rejekJo da medida.
Além disso, nos países em que o Legislativo viu invadida, pelo Executivo, a sua esfera específica de atuação,
foi aumentado em benefído do poder lesado o direito de
fiscalização dos Utos da administração direta e indireta.
Em nosso País, os salutares princípios que dão missão
fiscalizadora ao Congresso Nacional permanecem programáticos, à espera de lei complementar que a defina.
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E, evidentemente, tal situação não pode perdurar, devendo o assunto ser objeto de estudo em próxima reforma
constitucional.
Também uma reformulação administrativa deveria ser
idealizada para que se possibilite ao Legislativo urii controle mais eficiente e expeditivo.
--- E tal alteração teria, logicamente, de trazer cons,igo a
tào proclamada reforma tributária para que sejam fórta~
!e_cidos, na Sua capacidl!de econômica, tailto os Estados
quUilto_ o~ Municípíos da nossa Federação.
SrS. Senadores: Quem relê nossa Carta Magna. com
olhos reformistas não pode deixar de evocar determinados Proólcmits e ccuweniência ou não de certas inserções.
Eis porque acho que deva ser objeto de discussão no
Congresso Nacional, funcionando como verdadeiro
legislador-constituinte, e não como mero forum de debates, as seguintes questões:
Convéni ou não implomtar o Parlamentarismo no Brasil"?
Confesso que venho me tornando adepto desta forma
de Governo, que oferece vantagenS certas, sobretudo
quando aplicada no seu estado puro e não de maneira
híbrida, como vem sendo exercida em alguns países. O
parlamentarismo, verdadeiramente, poupa o Chefe de
Estado u certas situações constrangedores, sobretudo,
nos grandes momentos de crise econômica e polítiCa. E,
certamente, dá mals estabilidade ao Governo ou maior
flexibilidade nas composições ministeriais, que a evolução política aconselha.
Pretende~se que a estabilidade do Presidente da Re~ pública, no Brasil, seria acrescida com o sistema de
eleições em dois turnos, que se vem querendo instituir.
Caberá, pois, ao Congresso Nacional medir os e\emen.tos positivos e negativos, que acompanham a medi-

da.
_E, do mesmo modo que é justo postular a eleição definitiva do candidato à Presidencia, que obteve a maioria
absoluta dos votos de seus concidadãos, também ê louVãvel discutir sobre a possibilidade de coincidência de
mandatos cm todos os níveis, a saber, do Presidente e seu
Vice, dos Governadores, Senadores, Deputados e, até
mesmo, dos Vereadores.
Outro ponto_a merecer destaque, em minha opinião, é
a questão do voto distrital: deve ou não ser 1mplãfltadó?
-oe·ve-sê-lo à maneira mista ou não? Há argumentos favoráveis e desfavoráveis à sua implantação e o foro apropriado para a decisão final é o Parlamento.
Enfim, resta ainda uma importante matéria, a saber, a
_ necessidUde ou não de facilitar a formação de novos partidos políticos, capazes de aglutinar, em siglas diferentes,
todas as formas de pensamento e de opinião de nossa sociedade.
Sempre postulei a conveniência da formação de partidos autênticos, que representem ideário e plataformas
distintos, e que não s_ejam apenas um conglomerado de
homens, participando sem sinceridade de_ uma bandeira
-comum.
Posso avançar, Senhores Senadores, que, mesmo sem
preocup;Jções de ordem pessoal, julgo importante a possibilidade de criação de novos partidos, pois, numa sociedade democrática, é Hvre a liberdade de associação
para fins políticos, não devendo existir discriminações
quanto às idéias; (muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pconuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
No .momento em que Brasília e seus municípiõS viZinhos tratam da implan-tação de uma usina para esma.gamento de soja, a cidade mineira de Unaí transmite aos
Poderes da República o seu anseio de sediar aquela indústria.
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Sua reivindicação se fundamenta-em argumentos irrefutáveis e, ha.,.endo justiça e bom senso, será por certo
aprovada. Maior produtora de soja da Região Geoeconômica do DiStrito Pêdefãltrãi, aTndi;-ã exPeflêllcia mineira das cidades-dique, onde são criadas coOdlçóeS para
a manutenção dos migrantes que buscam os grandes centros, à cata de oportunidades de trabalho e melhores
condições de Vida.
-·
Assim, Unaf dispõe de toda a infra-estnitu-ra necessária à impl<mtação de uma indústria de ta[ porte, com
matéria prima à mão·, e condições plenas de hospedar os
operários, inclusive, estándo prestes a- inici"ar a COnstrução de um Hospital Regional, orçado em 6 bilhões de
cruzeiros, com recursos do B-ID, dimensiOn"ado para
atender a toda a região círcUiwizínha., anvíando a pressüo sobre os equipamentos de saúde da Capital da República.
A primeira etapa da implantação do Distrito Agrõilidustrial já está concluída, com todos_Qs melhor<J.mentos
necessários ao empreendimento.
--Acrescido a esses fatores positivos, Unaí produz, hoje,
cento e_ vinte mil toneladas de milho e doze mil toneladas
de arroz, que são, também, excelentes matérias-primas
para a futura indústria.

Ata da
2~

Este, Sr. Presidente e_, Srs. Senadores, o recado quetrago _das meus amigos de Unaí, esperando que as autoridades competentes o estudarão atentamente,
atendendo-lhes a reivindicação, por um dever de justiça.
(Muito bem! Palmas.)
-

-2Discussão,-em turno suplementar, do Substituto do
Senado ~o Projeto de Lei da Câinara n"' 23, de 1977 (n"'
996(75 na Casa de origem), que dá nova redação ao artigo 26 da f.:ei nl' 5.1 O"i, __de 13 de Setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, tendo
PARECER. sob nl' 74, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.

O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Nada mais
lUIYeõdo a tratar, vou encerrar a presente sessão, designando Para i sessão extraordinária: das 18 horas e- 30 minutos a seguinte

-3Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n~ 35, de 1983 (nl' 4.122/80, n~ Ca_sa_!Je origem), altÚa~do o ar~i~o 3~ da L~i n~' 1.S08,_de 19 de dezembro de
!951. que regt.!la o Processo .dasCôntrayenções 9efinidas
nos arti&os 58 e 60 do Decreto-lei n~ 6.259, de 10 de fevereiro de I 944, tendo
PARECER FAVORÁVEL. sob nl' 805, de 1983, da Comissão
-de ConstitUIÇiO-e Justiça.

. ORDEM DO DIA
-1__ ]:)lScU_sSà__o,~ e_m tur.no _úniCo, da redáçãO finiiC(óferecida
pela Comlss_ão __ de Redaçào em seu Parecer n"' 75, de
------:--198-4).- da Emerlda do Senado ao Projeto de Lei da Câ~
mara n~ b7, de 1977 (n~' 1.885/76, na Casa de origem),
que exige a insCrição do CPF e do RG doS devedores,
nos títulos de crédito que especifica, e dá outras providências.
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O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a" sessão às 14 horas e 50 minutos./

Sessão, em 12 de abril de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da
-
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EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior
ÀS 18 HORAS E 30 MIN~TOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Jorge Kalume - Mário Maia - Fábio Lucena Raimundo Parente- Gál vão Modesto- Odacir Soares
-Gabriel HerniCs- Hélio GUciros- Alexandre Costa
- João Castelo - José Sarney - Alberto Silva Helvfdio Nunes - João Lobo - Alritir Pinto - iosé
Lins- Virgílio Távora- Martins Filho- Humberto
Lucena - Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema Cid SarOP<iio- Marco Maciet- Guilherme Palmeira
- Luiz Cavalcante - Passos Pôrto - Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Luiz Viana- João Calmon
- José Ignãcio Ferreira - MOUcyr Dalla - Nelson
Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Alfredo Campos- Amaral Fu-rlan --FernandO Henrique
Cardoso - Benedito Ferreira - Henrique Santillo Mauro Borges- Benedito Canelas- Roberto Campos
-José Fragelli- Marcelo Miranda =--Saldanha Derzi
- Affonso Camargo - Ãlvaro Dias - Jaison Barreto
-Jorge Bornhausen- Lenoir Vargas -Pedro Simóii.
- Octávio Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores.
Havendo número regimen-tal, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr: 1~>-SecretâriO proce-derá à leítlira-do EXPediente.
Ê lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFICIO
Do Sr. J9·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisio do Senado autógrafo do seguinte proje-to:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 50, DE 191!4
(N9 3.108/84, na Casa de origem)

Disp(ie sàbre o pagamento de contri-

buiçi'ies · prev:ldenciárlas.

O C<lngre.sso Nacional decreta:
Art. 1.• Os débitos de contribuições prevldenciárias vencld08 até 29 de fevereiro

de 1984, bem como os relativos às contribuições ·arrecadadas pelo IAPAS para ter. cel!:os, exceto o FGI!'S, lnclllillve os inscritos
como-<Uvida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos até o últlllW dia útil do 2.0
mês seguinte ao da publicação desta lei,
nas seguintes condições:
r - contribuintes em geral: recolhimento
do principal da divida e da correção monetária, contada até a data do efetivo paroeJamento sem novo.s acrê.sclmos, em até 18
(dewito) meses;
II - entidades filantrópicas, beneficentes, educacionais, sindicatos e prefeituras:
recolhimento do principal da divida e da
corração monetária, na forma do inclso- I
deste artigo, em até :l4 (vinte e quatro)
meses;

m - beneficiados pelo Decreto-lei n.O
2.088, de 22 de dezembro de llmS: o recolhimento do parcelamento em 12 (doze)
quotas mensai.<l, con.stante do IncisO II do
axt. 1.0 daquele Decreto-lei poderá ser estendido até o limite de 18 (dezoito) mese.s,
no caro de contribuintes em geral e de 24

(vinte e quatro) meses, no caso de entidades fUantrópleas, beneficentes, edu·cacionals,
sindicatos e prefeituras.
Art. 2.0 !Para que se beneficiem da pre-.
sente lei, QS interessados deverão atender
às seguintes condições:
r - comprovação do recolhimento das
contribuições vencidas posterlonnente a 29
de feverefro de 1984 até a d·ata do recolhimento previsto no art. 1.0 desta lei, com ps
acréscimos legais, quando fo.r o caso;
n - ree<>lhimento, em prazos normaiS,
das contribuições v!ncendas.
Art. 3,° Comprovado o recolhimento das
contribuições vinoondas e o recolhimento
total dos parcelamentos previstos nos incisas I, II e m -do art. 1.0 , haverá a dispensa

dos valores correspondentes à multa auto.mátlca e os juros. de mora contados até a
. d:>ta do. reoolh!men.t9 previsto no art. 1. 0
-desta lei ..
Art. 4.0 Os contribuintes com débitos em
regime . de p~eelamento poderão usufruir
dOs benefícios previstos nesta lei em relação
ao restante da divida.
Art. 5.0 O pagamento de débito ajuizado
poderá ser efetuado mediante gula expedida pelo In.stituto de Administração Financeira da Previdência e A.sslstência Social rAPAS, que fará. os cálculos pertinentes,
sem prejuízo do pagamento, em Juizo, das
custas e demais despesas judiciais, sob pana
· de prosseguimento da execução.
Art. &.0 A falta de· cumprimento de qualquer daS condições indicadas nos arts. 1.0 e
2.0 desta lei importará na perda das w.ntageus ali mencionadas, in.screV'ando-se o déplto a\lt<unaticamente como divida ativa,
com os acréscimos .legais, para a respectiva
cobrança.
Art. 7.0 Apó,s a data !Imite estipulada no
art. -1.0 para .usufruir' da presente lei, os
débitos de contribuições previdenc!árias e o.s
relativos a contribuições arrecadadas em
favor de terceiros, pelo IAP!1-5, remanescen.,.
tes, não poderão gozar de quai.<lquer w.nta·gens .seme:lli.antes àquelas concedidas na
present·e lei referentes a dívidas oom a Previdência Social, pelo prazo de 5 (cinco)
anos.
Art. 8.0 .O Mlnlstro da Previdência SOcial poderá expedir normas p.ara melhor.
aplicação dos dispositivos contidos nesta lei.
Art. 9.0 Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. lO_ Revogam-Se as disposições em
contrário.

0700

Sexta-feira 13

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.O 2.088,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 1983
Dispõe sobre pagamento de débitos de
contribuições previdenciál:ias.
O Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o art. 55, !tem
II, da. Constituição, decreta:
Art. 1.0

DI~RIO

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 4.0 Este d·ecreto-ler entra em vigor
na data de sua publlcação, revogadas as
disposiÇões em con trárlo.
Brasf!la, 22 de d~rembro de 1983; 162.o da
Independência e 95.o da República. -10AO
FIGUEIREDO -

1arbas Passarinho.

(As Comissões de Legislação Social
e de Fi1ianças.)

Os débitos das contribuições pre-

videnciárias, bem oom~ os .t'lelativos a contribuições arrecadadas pelo I AIPAS para terceiros, vencidos até 30 de novembro de 1983;
Jnc1usiye os in.s·critos como- divida ativa,
ajuizados-ou não, poderão ser pagos até
29 de fevereiro de 1984, na-s seguintes. condiçiies:
I comprovação do recolhimento das
contribuiÇões vencidas posteriormente a 30
de novembro de ·1983 até a data do recolhimento previsto no item II, coln os acréscimos legais quando for o easo;
II - reoàl.bimento imediato do total do
débito eorre.&pondente à.s contribuições vencidas até 30 de novembro de 1983;
. m --comprovados os recolhi!_I!~n~- J>I:e_-_

VI.Stos nos itens I e n, parcelamento, em

até 12 (doze) quotas mensais, do V'3.lor Correspondente à correção monetária contada
até a data do •efettivo recolhimento das contribuições vencidas, previsto no item II, sem

novos acréscimos, a partir do mês seguinte
ao <le5te;
IíV - - i"eOOlhimento, nos prazos normais~
das contri·bulções vlncendas;
V - comproredo o recolhimento total do
parcelamento previsto no item III e das
contribuições vincendas, conforme indicadO
no item IV, dispensa dos valores co.rresponde-ntes à multa automãtica e aoo juros de
mora contados até a data do recolhimento
previsto no item II.
§ 1.0 Os contribuintes com -débitos em
regime de pareelamento poderão usufruir

dos benefícios previstos neste artigo em relação ao restente da .divida.

§ 2.0 O pagamento de débito ajuizado
poderá ser efetuado mediante gula ex!}adida pelo Instituto de Admiillstração Flnancel~a da Previdência e A.s.si.sténcla SOclal IAPAS, que fará os cálculos pertinentes, sem
prejuízo-do pagamento,·em juízo,.das custas
e demais despesas judiciais, sob pena: de
prosseguimento da execução.

3.0 o pagamento dos débitos de que
trata este artigo será ·feito exclumvamente elil espécie, védada a liquidação através
de .dagão de tmóvels em pagamento ou qual§

quer outra. forma.

Art. 2. 0 ,A faltade cumprimento de qualquer das condições indicadas no art. 1.0 Importará na perda das vantagens ali mencionadas, inscrevendo-se o débito automaticamente coma dívida ativa, com os acréscimos legais, para a respectiva cobrança.
Art. 3.0 O Ministro da Prévl<lênc!a e Ass!stêncila SOcial pod~rá relevar a multa automática incidente sobre débitos previdenciárlos de empresas em regime de concordata, ainda que o pagamento se faça mediante acordo, de parcelamento.

PARECERES
PARECERES N•s 108, 109 E 110, DE 1984
PARECER N• 108, DE 1984
D~ Comissão de Economia, sobre a Mensagem oY
26, de 1984 (nY 019, de 10-1-84, na origem) do Senhor
Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja autorizado a Prefeitura Municipal de Barra
(lo Garças (MT), a elevar em Cr$ 142.525.106,91
(Cento e qulifei1tii e dois milhões, quinhen~os e vinte e
cinco mil, cento e seis cruzeiros e noventa e um centavos) o montante de sua dívida consolidada interna.

Relator: Senador José Fragelll
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do _S_enado _Federal (arj._ 42,_ item _VI~_ da._ Constituição),
proposta no sentido de que seja a PrefCitui-a Municipal
de Barra do Garças (MT), autorizada a elevar em Cr$
142.525,106,91 (cento e quarenta e dois milhões, qúinhentos e vinte e cinco mil, cento e seis cruzeiros e noventa e um centavos) o montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar emprêstimo
junto à Caixa Económica Federal, esta tta qualidade de
agente financeiro do Fundo de Apoio aO Desenvolvimento Social- FAS, valor c()rresporiâeflt"e a 26.462,93
ORTN conside_rado o valor nominal da ORTN de Cr$
5.385,84, em setembro/83~ deStinado à iinpfantação de
galerias de águas pluviais, naquele município.
-2.

Caractei-ísticas da operação:
A,:__ Valor: Cr$ 142.525. !06,91 (Cofrespondente
a 26.4E2,93 ORTN, à razão de Cr$ 5.385,84, em
set/83);
B- Prazos:
1 -de carência: I ano;
2 - de amortização: 9 anos;
C -Encargos:
I -juros de 6% a. a., e
2- correção monetária de 60% do índice da variação das ORTN;

D- Garantia: vinculação de Parcelas do Impos- .
-fo sob-re ~- Cir:Cu[ação de Mercad-orTas- (ICM);
E- Destinação dos Recursos: implantação de
galerias de água pluviais.
J __ Segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação de crédito sob exame é viável econômico e financeiramente.
4. O processo_é acompanhad_o dos seguintes elemen·
tos principais:
a) Lei no:> 718 de 14-1-&1 autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos (Em no:> 200) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exmt? Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 2'1 daRes.
n'? 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliârios,
favorável ao pleito.
_5. Considerado todo o endividamento da referida
etJ.tidade (intra + _extralimite + _operação sob exame),
veriflca_-s_e_ que seria ultrapassado o teto Que lhe foi fixado pelo item I, do art. 2<:> da Res. nY 62, de 1975.
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6. Trata-se,-entfetanto, de uma operação extralimite
a qlle,-Por força das disposições contidas no art. 2~> da
Res. n'? 93, de 1976, não-se aplicam os citados limites-(1tens, I, II, e III) fixados no art. 2'1 daRes. n<?62, de 1975,
ambas do Senado Federal, haja vista que os recursos a
seretn repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desen- volvimento Social - F AS.
7. Além da característica da operação- _extralimite_
- e segundo conclusão do Departamento de Operações
com Títulos e Valores Mobiliários, a aSsunção do compromisso sob exame não deverá acarretar maiores pressões na execução orçamentária dos próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normas vigen-tes e as
disposições do Regimento Interno, concluimos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• lO, de 1984
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 interna.
O Senado Federal resolve:
Art. J<.> É a Prefeitura Municipal de Barra do Garças,
Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 2<? da Resolução n"' 93, de 11 de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dívida consolidada interna 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) c9rrespondente a
26.462,93 ORTN de CrS 5.385,84, em setembro/83. a
fim de que possa contratar um empréstimo de igual valor, junto à Caixa Económica Federal, esta na qualidade
de gestora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento So-cial - F AS, destinado à implantação de galerias de ã~
guas pluviais, naquele Município, obedecidas ai condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 2>? Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1984. - Roberto
Campos, Presidente - José Fragelli, Relator - Pedro
Simon - Luiz Cavalcante - Fábio Lucena -Severo Gomes - Marcondes Gadelha - José Lins -Jorge Kalu~

me.
PARECERES N•s 109 E 110, DE 1984.
Sobre o Projeto de Resoluçio n"' 10, de 1984, da
Comissio de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Barra do Garças (MT) a elevar em CrS
142.525.1~,91 (~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 interna''.

PARECER N• 109, DE 1984
Da Comissio de Constituição e Justiça
Relator: senador Benedito Canelas
O presente Projeto de Resolução, da Comissão de
Economia do Senado Federal, como conclusão de seu
Parecer so?re a Mensagem n" 26/84, do Senhor Presidente da República, autoriza a Prefeitura Municipal de
Barra do Garças (MT) a contratar empréstimo no valor
de Cr$ 142.525.106,91 (c_ento e quarenta e dois milhões,
quinhentos e vinte e cinco mil, cento e seis cruzeiros e noventa e um centavos) destinado a financiar a implantação de galerias de águas pluviais, naquele Município.
O pedido foi formulado nos termos do preceituado no
artigo 2'1 da Resolução n'i' 93, de 1976, do Senado Federal, implicando, por conseguinte, a não observância dos
limites fiXados no artigo 2"' da Resolução no:> 62, _de 1975,
também do Senado FederaL
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Assim, veriftc"i\~Se que-~ proposição foi elaborada consoante as prescrições legais e regimentais aplicáveis à espécie. merecendo, por isso, o nosso encaminhamento favorável, no que tange aos aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técriica legislativa.
Sala das Comissões,-ICde abril de 1984.- José Fra~
geni, Presidente, Benedito Canelas, Relator - Hélio
Gueiros- HeMdio Nunes- Aderbal Jurema- Passos
Pôrto - Almir Pinto - Octávio Cardoso.
PARECER N• JIO, DE 1984

Da COinissio de Municípios
Relator: Senador Benedito Cane,fas

O presente Projeto de Resolução, apresentado pela
Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer
sobre a Mensagem n9 26/84, do Senhor Pr~sidente da
República, autoriza a- Prefeitura Municipal de Barra do
Garças (MT) a contfãtar, junto à Caixa Econômica Fe-deral com recursos do F AS, empréstimo no valor de CrS
142.525.106,91 (Cento e· quarenta e dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, cento ~seis cruzeiros e noventa e t,tm centavos) destinado a financiar a implantação de galerias de águas pluviais, naquele M unicfpio.
A proposição mereceu a colhida du douta Comissão
de Constituição e Justiça, que a entendeu conforme os
cânones legais, pertinentes ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão leCníco examinar, entendemos que o pleito deva sei atendido nos
term!?s do proposto pela Comissão de Economia da Casa, visto que a operação de crédito a ser autorizado propiciará sensíveis melhorias no sistema de saneamento básico daquela cidade.
Ante_ o exposto somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comíssões:, 12 de abril de \984. - Passos
Pôrto, Presidente, Benedito Cenelas, Relator- Jutahy
Magalhães- Jorge Bornhausen - Marcelo Miranda Alfredo Canipos - Jorge Kalume - João Lobo - José
Lins.
PARECE ES N9 111, 112 e 113, de 1984.
Parecer n9 111, de 1984.
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n9
28, de 1984 (n9 021, na origem), do Senhor Presiden·
te da República, propondo ao Senado Federal seja au·
torizada a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a
elevar em Cr$ 4.358.397.295,00 (quatro bilhões, trezentos e cinqUenta e oito milhões, trezentos e noventa
e sete mil e duzentos e noventa e cinco cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
Relator: Senador Marcondes Gadelha
O Senhor Presidente da República encaminha a exame
do Senado Federal (art. 42, -item VI, da Constituição),
proposta no sentido de que seja a Prefeitura Municip-al
de Betim (MG) autorizada a _elevar em Cr$
4.358.397,295,00 (quatro bilhões, trezentos e cinquenta e
oito milhões, trezentos e noventa e sete mil e duzentos e
noventa e cinco cruzeiroS) o niOnante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à Caha-·econômica Federal, esta na qualidade
de agente financeiro do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social FAS, valor correspondente a
1.031.685,65 ORTN de Cr$ 4.224,54 vigente em julhoj83,_destinado à liqu-idação parcial de débito contraí·
do_com a Construtora Andrade Gutierrez S.A., relativo
à implantação de galerias pluviais no Município.
2. Caractéristicas da operação:
A- Valor: Cr$ 4.358.397.295,00 (corresponden-

te a 1.031.685,65 ORTN de Cr$ 4.224,54 em junho/83);

B- Prazos:
I - de carênciu: 36 meses;
2- de amortização: 144 meses (48 prestações trimestrais);

C-

Encargos:
juros: 6,0% a.a.;
2 - Correção monetária: 60% do índice .de variação das ORTN;
D- Garantia: Vinculação das parcelas do Imposto sobre a Circulação de Merc:.~dodas ([CM);
E - Destinação dos recursos: liquidação parcial
do débito contraído com a Construtora Andrade
Gutierrez S.A, -relativo à implantação de galerias
pluviais.
I -

3. segundo o parecer apresentado pelo Órgão financiador, a operação de crédito sob exame _é viável econômtca e financeiramente.
4. O processo é acompanhado dos seguintes elementos pri'nCífiiliS:
- -a) Leis n9s I .455 e 1.546 de autorizadoras da operação:
b) Exposição de Motivos (EM n9 216) do Senhor Ministro de Estado Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da
Repúblku. comunicando que o conselho Monetário Nacional, uo apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente ao pleito, formulado conforme o art. 29 da Res. nl'
93, de 1916, do Senado Federal: e
c) Parecer do Banco Central do Brasil- Departame!"lto da Dívida Pública, favorável ao pleito.
5•. Considerado todo o endividamento da referida
entidade (intra + extralimite + operação sob exame),
verifica-se que seriam ultrup~ssados os tetos que Lhes foram fixados pelos itens I, I! e III do art. 29 daRes. n9 62,

de 1975.

·

6. Truta-se, entretanto, de uma operação extrali.mite
a que, por força das disposições contidas no art. 2"' da
Rcs. 93, de 1976, não se aplicam o_~ cit<_!_dOS [imites (itens,
I, I I e III) fixados no urt. 29 da Res. n9 62. de 1975, ambas
do Senado Federal, h<lja vista que os recursos a serem repassados provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social - F AS.
7. Além da característica da operação- extralimite
- e s.egundo conclusão do Departamento da Dívida
Pública, a assunçào do compromisso-s-ob exame não de·
verá acarretar maiores pressões na execução -ofçanlentária dos próximos exercícios.
8. Atendidas as exigências das normãs Vígentes e as
disposições do Regimento Interno, concluímos pelo acolhimento da presente mensagem, na forma do seguinte:

PROJETO DE RESQLUÇÃO N• 11, DE 1984
Autoriza a Prefeitura Municipal de Betim (MG) a
elevar em Cr$ 4.358.397.295,00 (quatro bilhões, tre·
zentos e cinqUenta e oito milhões, trezentos e noventa
e sete mil, duzentos e noventa e cinco cruzeiros) o
montante de sua dívida consolidada interna.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 11' E a Prefeitura Municipal de Betim (MG),
nos tcfmos do urt.- 21' da Resolução n~' 93, de II de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o
montante de sua dívida consolidada interna- em CrS
4.358.397.295,00 (quatro bilhões, trezentos e cinqUenta e
oito milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e
novenla e dnCo cruZeiros), valor- correspondente a
!.03L685,65 ORTN di Cr$ 4.224,5{ Yigtmtt:~ eiTI julho/83, a firrl-Oe que possa contrritllr u-m eni-Présiiino de
igUal valor, jurito à Caixa- Econômica Federal, eSta na
qualidade de agente financeiro-do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à liquidação
parcial do débito contraído com ã Construtora Andrade
Gutierrez S.A., relativo à implantação de galerias plu-
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vi:.tis no Município, obedecidas as condições admitidas
pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 &tu Resolução entra cm vigor na data de
sua publicação.
Sahl da Comissão, 5 de abril de 1984.- Roberto CamR
pos, Prr.:sidcnte - Marcondes Gadelha, Relutar - Luiz
Cavalcante - Fábio Lucena - Severo Gomes - José
Fragelli - Octavio Cardoso - José Lins.

PARECERES N•S 112 E 113, DE 1984

Sobre o Projeto de Resolução n9 11, de 1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Betim (MG) a elevar em Cr$
4.358.397.295,00 (quatro bilhões, trezentos e cinR
qüenta e oito milhões, trezentos e noventa e sete mil,
duzentos e noventa e cinco cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna".
PARECER N' 112, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça

Relator: Senador Passos Pôrto

O Projeto de Resolução sob exume, apresentado pela
Comissão de Economia, como conclusão do seu parecer
sobre a Mensagem n<? 28/84, do Sr. Presidente daRepública. autoriza :.l Prefeitura Municipal de Betim (MG),
nos termos do ar!. 29 da Resolução n9 93, de_ II de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante
de sua dívida consolidada interna em Cr$
4.358.397.295,00 (quatro bilhões, trezentos e cinqüenta e
oilo milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos e
noventu e cinco cruzeiros), valor correspondente a
1.031.685,65 ORTN de Cr$ 4.224,54, vigente em juJho/83, u fim de que possa contratar um empréstimo de
igual v:.~lor, junto à Caixa Econômica Federal, esta na
qualidade de_ agelite financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinado à liquidação
parcial do débito contraído com a Construtora Andrade
Gutierrez S.A., rel:itivo à implantação de galerias plu·
viuis no Município.
2. Tmtu-se d~ uma operação a que, por força das dis·
posições contidas no artigo 29 da Resolução n~' 93/76,
desta Casa do Congrçsso Nacional, não se aplicam os limites fixados pelo urtigo 21' da Resolução n9 62/75, parcialmente modificado pelo urtigo 19 da citada Resolução
n9 93/76, haja vista que os recursos a serem repassados
provêm do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, portanto, considerada extralimite.
3. No processadO, constam as seguintes referências e
elementos principais:
a) Leis n"'s 1.45_5 e 1.546 de autorizadoras da operaç1io;
b) Exposição de Motivos (EM n9 216) do Senhor Ministro de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao apreciar a proposta, manifestou-se favoravelmente, ao pleito, formulado conforme o arL 29 daRe·
solução n<? 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do_ Banco Central do Brasil- Departamento de Operações em Títulos e Valores Mobiliários
favoi"ávcl ao pleito.
4. Cumpridas as exigências estabelecidas nas normas
vigentes que disciplinam a matéria (Resolução n9 62/75 e
93j76) e no Regimento Interno, somos pela tramitação
Ji'õtmal do projeto, uma vez que constitucional e jurfdico, e apresentado ein boa técnica legislativa.
Sala das Comissões, li de abril de 1984.- José Fragelli, Presidente, em exercício - Passos Pôrto, Relator
- Helvídio Nunes- Hélio Gueiros- Guilherme PalmefR
ra --Aimir Pinto- Aderbal Jurema- Benedito Canelas.
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PARECER No 113, DE 1984
Da Comissão de MunicípiOs

Relator: Senador Alfredo Campos
O Projeto de Resolução sob exame, apresentado pela
Comissão de Economia, cOmo conclusão do seu parecer
sobre a Mensagem n~' 24/84, do Senhor Presiden.(e da
República, autoriZa a Prefeitura Municipal de Betim
(MG), nos termos do art. 2'<' da Resolução n'~'93, de II de
outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua dívida consolidada interna em Cr$
4.358.397.295,00 (quatro bilhões, trezentos ecínqílenta e
oiLo_ milhões, trezentos e noventa e sete..mH, duzentos e
noventa e cinco cruzeiros), valor correspondente a
1.031.685,65 ORTN de Cr$ 4.224,54, vigente em julhoj83, a fim de que possa contratar um empréstimo de
igual valor, junto_ à_ Caixa_ Econômica Federal, esta na
qualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social--FAS, destinado à liquldaçào
parcial do débito contraído com a Construtora: Aridrade
GutierreZ S/ A, relativo à implantação de galerias pluviais no Município.- 2. As condições básieã.S- da operação coriio: valor,
prazos, encargos, garantia e destinação dos recursos, estão relacionadas no processo.
3~ Para a análise do projeto é considerada a capacidade de endividamento e de pagamento do tomador. Para
tanto, compara-se a margem de poupança real que representa o saldo previsto para novos investimentOs com o
dispêndio anual máximo geradO por toda a-ãtvidã CXis----tente (inclusive operações em tramitação e sob exame), à
assunção do compromisso niio deVerá "trttzer àquela Prefeitura maiores pressões na execução orçamerltãria deseus futuros exercícios.
4. Constam do processado os seguintes elementos
principais:
a) mensagem do Senhor Presidente da República;
b) Exposição -de-MotiVOs dO Senho-r Ministro de Estado da_ Fazenda;
c) parecer do Conselho Monetário, f.ivor-áver;-d) parecer da diretoria do Banco Central __do B-nisil,
ouvida a Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, onde há referência ao parecer do órgão emprestador, favorável;
e) mapas de controle das operações e de apuração da
margem de poupança real;
f) autorização legislativa municipal para a operação.
5. Coiil referência ao -pCdTdo constante da Mensa~
gem nl' 28/84, concluímos que todas as exigências foram
atendir,las, havendo inclusive;, margem de poupanta real,
bastante superior ao maior dispêndio que a sua dívida

consolidada interna apresentará após a cóntratação da
operação de crédito pretendida,
6. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto de resolução.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1984. - Passos
Pôrto, Presidente - Alfredo Campos, Relator- Jutahy
Magalhães - Jorge Bornhausen - Mar-celo Miranda Benedito Canelas- Jorge Kalume- Joâo Lobo- Josê
Lins.
PARECERES N~'s 114, 115 e 116, de 1984
PARECER N' l14, DE 1984
D.a Comissão de Economia, sobre a mensagem n9
39, de 1984 (n9 33/84 ~ na origem), do Senhor Pre-

sidente da República, propondo ao Senado Federal
seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santos
(SP) a elevar em 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
montante de sua dívida consolidada interna.
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3. O processo é acompanhado dos seguintes elemen- _
tos principais:

ã) Lei Municipal n~'4.545, de 8 de março de 1983, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motívos (EM n" 194/83) do Senhor
Ministro de Estado da Falenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comunicando que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a proposta, manifeStou-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) Parecer do Banco Central do Brasil - favorável
ao pleito.
4. Do estudo de viabilidade apresentado pelo Banco
Central do Brasil, destacamos os seguintes itens para a
análiSe -da capacidade de pagUmento da entidade:
4.1- Dados relativos ao balan~ de 1982.
Valor: CrS milhões
Receita Toúll
Operações deTrédíto
Receita Líquida
-lndice de correção (8/83)
Receita Liquida corrigida

Relator: Senador Severo Gomes
_"O Senhor Presidente da República encaminha ao exame do Senado Federal (art. 42, item VI, da Constituição), propostas no seil.tido de que seja a Prefeitura
Municipal de Santos (SP) autorizada a elevar em 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 montante de sua dívida consolidada interna, a fim de que possa contratar empréstimo junto à
Caixa ECónômica Federal, esta- na qualidade _<!e gestora
do Fundo de Apoio ao Desenvolv:imentO Saciar- FAS,
valor correspondente a 7l.923,82üRTN, considerado o
VãlÜr nominal da ORTN de Cr$ ,5.385,84, em setembro
de 1983~.
-2~ Características da operação:
"'A- Valor: 387.370.186,71 (correspondente a
71.923,82 ORTN de Cr$ 5.385,84 erri.Seiembroj&3;
B- Prazos:
1 - de carência: 24 meses;
_ 2 -,- de amortização: 144 meses;
C- Encargos:
1 -juros de: 6% a.a.;
2 - correção monetária: 80% do índice de va- -dação trimestral da ORTN;

D - Garantia:
vinculação de cotas-partes do Imposto sobre a
Circu[ação de Mercadorias (ICM);

E - Destinação dos recursos:
realização de obrus de drenagem e assentamento.
meios~ fios e sarjel:ãs."

9.264,1
483,7
8.780,4
1,8161
15.946,0

4.2- Limites Operacionais (Art. 29 daRes. n9 62/75).
Valor: Cr$ milhões
Montan_te Global (Item I)
ÇI§çimento Real Anual (Item II)
Dispêndio Anual Máximo (Item III)
Responsabilidade por Títulos (Item IV)

I 1.162,2

3.189,2
2.391,9
5.581,1

4.3 - Posição da Dívida Consolidada Interna
E-m; 31-8-83 -Valor: Cr$ milhões
A - Intralimite
B - Extralimite
_C - Operação sob exa_me
D -_Total Geral

2.545,0
5.349,3
387,4
8.281,7

5: Tendo em vista a orientaçãO~ desta CO-míssão'Para
verificação da capacidade de pagâmento do postulante,
foi levadO em conta a soma do endividamento intra e extralimite, que revela a seguinte situação:
Crlmil

T
E
M

Limites

I - Montante Global.
II- Crescimento real anual .......
III- Dispêndio anual máximo ....

6.
COnsiderado todo o endividamento da Prefeitura Municipal de Santos (SP) intra + extralimite + op. sob
exame), conforme quadro anterior, verifica-se que per-"
manecerá contido nos tetos fixados pelos itens I, II e III
do art. 29 da Resolução n9 62/75.
Assím~ há margem "Suficiente para que seja etdi7.
vada operação- em exame, r"3Zào por que, atendidas as
exigências Constantes nas norriias vigiiit~ e no Regimen~
to Interno, opinamos favoravelmente ao pleito c·cmtido
na Mensagem n9 39, de 1984. na forma do seguinte

Situação pos- Limites

Dívidas intra e

Operação

extrai imite
Posição em:
31-8-31

sob
Exame

terior à contratação

7.894,3
247,4
1.930,1

387,4
29,8
21 ,I~

8.281,7
277,2
1.951,2

PROJETO DE RESOLUCÃO No 12, DE 1984

Autoriza a Prefeitura Municipal 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 centavos) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado Fedeml resolve~
Art. !9 t: a Prefeitura Municipal de Santos, Estado
de.Sào Paulo, J!OS termos d9 art.2?_~a Resolução n9 93,

artigo 29
da Resolução62/75
11.162,2
3.189;2
2.391,9

de 11-de outUbro de 1976, do Senado Federal, autõrizada
a elevar o montante de sua dívida consolidada interna
em Cr$ 387.370.186,71 (trezentos e oiteilta e sete rnílhõ_es, trezentos e setenta mil, cento c oitenta e seis cruzeiros e setenta e um centavos), correspondente a
71.923,82 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cri 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e
cincO cruzeiros e- oitenta e quatro centavos) vígente em
setembro de 1983, a fim de que possa contratar uma operação de crédito de igual valor,junto à Caixa Económica

Abril de !984

Federal, esta na qualidade de gestora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social - FAS, de:>tinada à
realização de obras de drenagem e assentamento de

meios-fios e Sarjetas, nã(jucle Município, obedecidas as
condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo.
Art. 2~' Esta Resolução entra _em vigor ila data de
sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 1984.- Roberto
Campos, Presidente- Severo Gomes, Relator- Gabriel
Hermes- José Fragelli -Cid Sampaio- Pedro Simon.
PARECERES N\"s 115 e 116, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolução n~" 12, de 1984, da
Comissão de Economia, que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Santos (SP) a elevar em Cr$
3&7.37.0.186,71 (trezentos e oitenta e sete milhões,
trezentos e setenta mil, cento e oitenta e seis cruzeiros
e setenta e um centavos) o montante de spa dívida
consolidada interna''.

PARECER N• 115, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador Severo Gomes
A Comissão de E~.":onomia apresenta projeto de reso~
luçiio que pelo urtigo 111 "autoriza a Prefeitura Municipal
de Santos, Estado de São Paulo, nos termos do artigo 29
da Resolução n9 93, de ll de outubro de 1976, do Senado
Federal a elevar o montante de sua dívida consolidada
interna 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 -centavos), correspon_dente a
71.923,82 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de CrS: 5.385,84 (cinco mil, trezentos e oitenta e
cinco cruzeirós e oitenta e quatro centavos), vigente em
setembro de 1983, a fim -de que possa contratar uma operação de crédito de iguil valor, junto à Caixa Económica
Federitl, 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
condiçõCs admitidas pelo Banco Central do Brasil, no
respectivo processo".
2. Enquadra-se a operação ao disposto no art. 29 da
Resolução n9 93, de 1976 (que alterou a Resolução n9 62,
de 1975}, pois os recUrSos serão provenientes do Fundo
de Apoio ão Desenvolvimento Social - FAS, e, dessa
forma, considerada extralimite.
3. No processo, encontram~se os seguintes documentos e referências principais:
a) Lei Municipal n9 4.545, de 8 de março de 1983, autorizadora da operação;
b) Exposição de Motivos tEM nl' 194/83) do Senhor
Minisft6-de Estado da Fazenda ao Exm9 Senhor Presidente da República, comuniCãndo que o Conselho Monetário Nacional, ao apreciar a Proposta, manifestou-se
favoravelmente ao pleito formulado conforme o art. 29
da Res. n9 93, de 1976, do Senado Federal; e
c) parecer, do Banco Central do Brasil - Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários
- que concluiu pelo deferimento do pedido.
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto
no art. 42, item VI, da Constituição; atendeu as normas
legais (Resoluções nl's 62, de 1975 e 93, de-1976), e, ain:..
da, os estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item
II).

5. Ante o exposto, opinou no sentido da normal tramitação do projeto, uma vez que constitucion<ll ejurídi~
co.
Sala das Comissões, 28 de março de 1984.- José FraM
ge!Ji, Presidente, em exercício- Severo Gomes, Relator
-João Gomes, João Calmon- Hélio Gueiros- Amaral Furlan - Octávio Cardoso - PBssos Pôrto- Pedro
Simon.
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PARECER N• 116, DE 1984
Relator: Senador Jorge Bornhausen
A Comissão de Economia, como conclusão de seu pa~
recer, sobre a Mensagem n9 39, de 1984, do Senhor Presidente da República, apresenta projeto de resoluçào_que
aU.torizã a Prefeitura Municipal de Santos (SP) a elevar
em Cr$ 387.370. 186.71 (trezentos e-Oüeniã -Sete milhões, tre:lentos e setenta mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e setenta e um centavos) o montante de sua dívida
consolídada interna, mediante uma operação de crédito
de igual valor,junto à Cuixa Econômica Federal, esta na.
qualid<.tde de gestora, do Fundo de Apoio ao Desenvolvia
mento Social- FAS, destinada à realização_de obras de
drenagem e assentamento de meios~fios e sarjetas, naquele Município.
2. Na forma do art. 29 item IV, da Resolução 132, de
1979, do Senado Federal, as proposições que envolvam
operações de crédito internas e externas, de qualquer natureza, em que um ou mais município sejam parte interessada, deverão merecer estudo e parecer desta Comissão.
3. Informa o D'cpartumento de Operações com Titu~
los e Vulores Mobiliários que ~ as~u_nção dos <:Ompromíssos decõrrentes das operações sob exame não deverá
acarretar ü ~refei_tpra Q.e Santos (SP) maiores pressões na
execução orça_mentária dos próximos exercícios, tendo
em_ vista que, mesmo com a operação em exame, o endi'{_Ídamento interno (int_r:a = extralimite • op: e-m exame)
permaneceria contida nos tetas fixados pelos itens I, II e
III do urt. 21' da Resolução n9 6;2~ de 1975.
4. Ademais, o cronograma de dispêndios relativos à
dívida consolidada interna do Município upresentará um
dispêndio máximo de Cr$ 1.951.2 milhões, em 1984, inferior U suu margem de poupança real.
5. Atendidas as_ exigênCias regimentais ·e aS constantes na legislação _específica (Res. n9 62, de 197~ e n9 93, de
1976, ambas do Senudo Federal), opinamos pela aprovação do projeto de resolução em exame.
Sala da Comissão, 12 de abril de 1984.- Passos Pôrto, Presidente -:-Jorge Bomhausen, Relator- Jutahy
Maga,_lhães - Marcelo Miranda - Benedito Canelas Alfredo Campos- Jorge Kalume- João Lobo_- José
Lins.

e

PARECERES N's 117, 118 e 119 DE 1984
PARECER N• 117, DE 1984
Da Comissão de Economia, sobre a Mensi!geni n9
40, de 1984 (n"' 034/84- na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal,
- seja autorizada a Prefeitura do Município de São
Paulo a elevar em CrS 1.312.350.647,00 (um bilhão,
trezentos e doze milhões, trezentos e cinqüenta mil,
seiscentos e quarenta e sete cruzeiros) o montante de
sua· dívida consolidada interna.
Relator: Senador Severo Gomes
Na forma do arL 42, item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República propõe ao Senado Fede~
rui, face a Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado da Fuzenda (EM n9 211, de !983), seja autorizada
u Prefeitura do MunicípiO -de São Paulo- SP), com base
no que-est<.~bel~ce o -art. 2~ da Resolução n9 93, de I 976,
do Senado Federal, u contratar operação de crédito no
valor de CrS: 1.312.350.64-7,00 (um bilhão, trezentos e
doze milhões, seiscentos e quarenta e sete cruzeiros) correspondente u 310.649,300 ORTN de Cr$ 4.224,54, vigente en1junhof83- junto à Caixa Económica Federal,
mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social- FAS, destinada à construção
de esColas de [9 grau, no Município de São PaulO.
2. As condições da operação são:
"A- Yalor: Cr$ 1.312.350.647,00 (correspondente a 310.649,36 ORTN de Cr$ 4.224,54 em iunho/83);
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B- Prazos:
1 -de carência: 24 meses
2-- de amorüzação: 120 meses;
C --Encargos:
I - juros de 6% a.a.
2- correção monetária: 80% do índice de variação da ORTN;
D- Garantia: vinculação de cotas-p<lrtes do
Impostos sobre u Circulação de Mercadorias
(!CM);

E- Destinação dos recursos: construção de escolas de J9 grau."
3. No processo, encontram-se os seguintes documentos e referências principais:
a) Lei n? 9.201, de 18 de dezembro de 1980, autorizadora da aplicaÇão;
b) Exposição de Motivos (Em n9 211/83) do Senhor
Ministro de Estado da Fuzenda ao Exmo Senhor Presidente da República, comunicado que o Conselho Monetário Nacional ao apreciar a proposta, manifestar-se favoravelmente ao pleito formula do conforme o arL 21' da
Res. n~' 93, de 1976, do Senudo Federal; e
c) parece_r do Banco Central do Brasil Depurtamento de Opcruções com Títulos e Valores Mobiliários, pelo
deferimento do pedido.
4_ E! u seguinte a posição da dívida consoliduda internu da entidude, em 31-5-83:
ValOr CrS milhões
A -Intra/imite
B- Extrai imite(*)
C --Operação sob Exame

99.285,0
136.819,2
1.312,4

O-Total Geral (A+B+C)

236.!04,2

-C') exclusive op. autorizudus e não contratad<~s
(19.327.0 milhões) +Op. em tramitação (Cr$
2.203.5 milhões) + op. sob exame (Cr$ 1.312,4 milhões).
5. No quadro acima, fuce as disposições contidas art.
2Q da Res. n" 62, de 1975, com as ulterações introduzidas
pela Res. n9 93, de 1976 e tendo em vista determinação
desta Comissão para verificação du capacidade de paga~
mento da entidade, foi udicionudo ü dívida intralimite a
parcela da dívida extralimite (Cr$ f36.819,2 milhões).
6. Com base no orçumento de 1982, a Prefeitura realizou uma receita líquida de Crl216.8l8,5 milhões (descontadus as operações de crédito). Corrigidas até a época
do exame (31 ~5~83) índice 1,43 I I - resultou uma receita
de Cri 3 10.289~0 milhões. Assim, com base neste último
valor, os limites operacionais seriam os seguintes (art. 21'
du Res. n" 62/75, modificada pela Res.. n9 93f76- umbus do Senado Federal):
Valor: Cr$ milhões
(Item I) Montante Global
217.202,3
(Item II) Crescimento Real Anual
62.057,8
(Item III) Dispêndio Anual M;Jxímo
46.543,4
(Item IV) Responsabilidade por Títulos
108.601,2

7. Levando~se em conta, entretanto, a soma du dívida intra e extralimite, para efeito de análise sobre a cup~
cid_!:tde ~e endividamento da postulante, os referidos itens
utingirum os valore~:
Valor em Cri milhõt:.\'

Montante Global
Cresêimento Real
Dispêndio Anual
Responsabilidade

(Item I)
Anual (Item 11)
M;Jximo (Item III)
por Título (Item IV)

257.634,7
27.791,1
64.692,2
59.443,8

8. Assim, já est.triam extrapolados, na po:-;içào a tua!,
antes, portanto, da re.:tlização da operação sob exameCr$ 1.312.4 milh-õe:.;- os tetos que lhe foram fixados
p<.ir.J"lY exercício de I 983, pelos itens I e III do art. 29 da
Res. n'>' 62/75-.
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Cr$ millhões

Mont<mteglobal
Crescimento real anual
Dispêndio ariual m{lx.imo
Responsabilidade por títulos .....

(*)

Limites do
art. 2" da
Res. 62/75

Dívida intra e
extralimite(•)
Positão atual

217.202,3
62.057,8
46543.4
108.601.2

257.634,7
27.791,1
64.692,2
59.443,8

Operação
sob
exame

Situação
posterior à
contratação

1.312,4
414.2
70,8

258.947,1
28.205,3
64.763,0
59.443,8

inclusive integralizuções futuras, operações extralimite autorizadas e ainda

9. Entretanto, o orçllmento da Prefeitu_ra. dQ_Municíw
pio de São Paulo (PS) para o referido exercício", previu
receita de CrS 403.000,00 milhões (deduzidas as ope-rações de crédito) e sua margem de poupança real (Cr$
111.490,2 milhões) aprescntou~se bustUnte superior ao
maior dispêndio. (CrS 64.763,0 milhões)- que toda a
divida consolidada interna (intra+ extratimite + op. em
exame) apresentará em 1984.
10. Entendemos, assim, que _a operação em exaine
não aC<Irrelar(l maiores pressões na execuç[õ orÇamenw
túria dos futuros exercícios (I 984 a 1992) -;- confQ[.ITle
demonstra o quadro U folha n'í' 1I.
II. Att:ndidas as exigências contidas no_ Regimento
Interno e na legislação específica, opinamos ·pelo :icolhiw
menta da presente mensagem, na forma do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 13, DE 1984.
Autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo
(SP) a elevar em CrS 1.312.350.647,00 (um bilhão,
trezentos c doze m'ilbões, trezentos e cinqUenta mil,
seiscentos e quarenta e sete cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada interna.
O Senado F_ederal resolve:
Arl._ [<:> ta PrcfCitura do Município de São Paulo,
(SP). nos termos do art. 2" da Resolução n9 93, de I I de
outubro de 1976, do Senado F_cdcral, autorizada a_elevar
o montante de sua dívida consolidada in_teroa em C_rS
1.312.350.647,00 (um bilhão, trezentos e doze milhões,
trezentos e cinqilenta mil, seiscentos e quarenta cruzeiros), correspondente a 310.649,36 ORIN __ de CrS
4.224,54, vigente em junho/83, a fim de ql!_c possa con:
tratar uma open1çào de empréstimo de igual valor,junto
à Caixa Ei.!onómica Federal, mediante a utilização de recursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social
- F AS, destinada à construção de escolas de 19 grau,
naquele município, obedecidas as condições. admitidas
pelo Bunco Central do Brasil, no respectivo processo.
Art. 29 Eota Resolução entra cm vigor na data de
sua publicaç~tl.
Sala das Comissões, 22 de março de 1984. - Roberto
Campos, Presidente- Severo Gomes, Relator- Gabriel
Hermes- Cid Sampaio- José Fragelli- Pedro Simon.

PARECERES N•S 118 E 119, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolqção _n" 13, de 1984, da
Comissão de Economill, que uautoriza a Prefeitura
do Município de São Paulo (SP) a elevar em Cr$
1.312.350.647,00 (hum bilhão, trezentos e doze mi·
lhões, trezentos e cinqüenta mil, seiscentos e quarenta
e sete cruzeiros) o montante de sua divida consolidada
interna".

PARECER N• 118, DE 1984
Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Senador José Fragelli
A Comissão de__Ec_ono_mia apresenta projeto de resolução que nu forma do artigo l", autoriza u: Prefeitura do_
Município de São Paulo, nos termos do art. 2 9 da Reso-

!ução -n9 93, da 11 de outubro de 1976, do Senado Fede-rui, a elevar em CrS 1.312.350.647,00 (hum bilhão, tre-zentos e_doz_e milhões, trezentos e cinqüenta mil, seiscenw
to:; e quurcntu c sete cruzeiros) o montante de sua dívida
consolidudu interna, a fim de que possa contratar uma
operação de empréstimo de igual valor, junto à Caixa
Econômica Federal, mediante a utilização de recursos do
Fun-dO de Apoio ao Dcscnvolviinei'Jlo Social - FAS,
dc..'>tinaêia à construção de escÓlas de }9__
naquele
--município; obedCo:.-idas as cOndições adinitídas pelo Banw
co Centra_! do Brasil, no respectivo processo.
2. Enquudmwse a operação ao disposto no art. 2" da
Resolução n9 93, de__ l976- alterou a Resolução n" 62,
de 1975- pois os recursos serão provenientes do Fundo_
de Apoio uo Desenvolvimento social - FAS, e, dessa
formu, considerada extralimite.
3. Anexo ao processado, encontramwse:
a) Lei Municipal n9 9.201. de 18 de dezembro de 1980,
autorizadora da opera~ào;
b) Exposi~ão de Motivos (EM n" 21 1/83) do Senhor
rvl inistro de Estado da Fazenda, encaminhando o pleito
ao Senhor Presidente da República, favorável;
c) P'Jrecer do Conselho Monetário Nacional, favoráw
vcl;
d) Parecer da _Direiorla do Banco Central do Brasil
pelo encaminh<unento ao Conselho Monetário Naciow
na!, c, p~steriormente, à Presidência da República e ao
Senado Federal.
4. Hâ a ressaltar que o projeto obedeceu ao disposto
no art. 42, Item VI, da Con~tituição; atendeu às normas
legais (Resoluções nQs 62,93 de 1975 e 19~6), e, ainda ao
estabelecido no Regimento Interno (art. 106, item II).
's. Ailte o exposto, opinamos no sentido da normal
tramitação do projeto, uma vez que constitucional e jurídico.
Saiu das Comissões, 28 de março de 184. ~-Hélio
Cueiros, Pr~idente eventual- José Fragelli, RelatorPassos Pôrto - Amaral Furlan - Octávio Cardoso João Calmou- Pedro Simon - Se,·ero Gomes.

grau;·

PARECER N' 119, DE 1984

Abril de 1984

2. O Projeto em -pauta está relacionado com a consw
tru_çiio de escolas de l" grau, no Município, conforme pa·
rec_er do Banco central do Brasil.
3. Infor"ITia o Departumento de Operações com Títu·
los e Valores Mobiliáiios que a assunção dos cornprow
missas decorre_ntes das operações sob exame não deverá
acarretar à Prefeitura maiores pressões na execução
orçamentária dos próximos, exercícios, tendo em vista
que o orçamento, para o .ano de 1983, previu Uma receita
de CrS 403.000;0o niilhões (deduzidas as operações de
crédito) e sua margem de poupança real Cr$ I t 1.490,2 miw
lhões) m<?.stra·se ba!:i~ant~. superior ao maior dispêndio
CrS 64.76.3,0 milh.ões) que tOda a sua -d-ívida consoHdada
intçrna apresentará aiiida em 1984.
4. Por outro [ado, verificamos que os itens- I e 111
(montante global c dispêndio anual máximo)já se cn_conw
travam extrapolados antes da operação sob exame.
5. --A proposição mereceu da Comissão de Constiw
tuiçào e Justiça encaminhamento favorável, no que diz
respeito llO aspecto jurídicowconstitucional.
6. Pelas razões expostas, somos pela aprovação da
projeto de resolução de autoria da Comissão de Econoia,
-om sob nosso exame.
Sah.t dus Comissões, 12 de_ abril de !984. ~ Passos
Pófto, Presidente - Marcelo Miranda, Relator - Ju~
tahy Magalhães - Jorge Bornhausen - Benedito Cane~
las- Alfredo Campos- Jorge Kalume- João LoboJosé Lins.

PARECERES N•S 120, 121 E !22, DE 1984
PARECER N• 120, DE 1984
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n"
48, d~ 1984 (ri" 42/84 na origem), do Senhor Presidente da República, propondo ao Senado Federal seja
autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea Grande
(MT) a elevar em Cr$ 1.794.315.000,00 (um bUhio,
setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e
quinze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
_Relator: Senador José Fragelli

Nos termos do art. 42, item- VI, da ConstituiÇUO, o Senhor Presidente da República propõe ao Senado Federal
sejii autorizada a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, a elevar em CrS
1.794.3 rs.ooo,oo (um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos c qUinze mil cruzeiros) o montante
de sua dívidá Consolidada interna, rrledbrikopera~ão de
crédito junto o.o Banco do Estado de Mato Grosso S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banc9 Naciow
nal da Habitação - BNH, destinada ao financiamento
da implantação do Projeto CURA em árCaS daquele muw
nfCípio.
2. As condições da operação são as seguintes:

Da Comissão de Municípios
Relator: Senador Marcelo Miranda
A Comissão de Economia, como conclusão de seu paw
recer sobre a Mensagem no 40, de 1984, do Senhor Presiw __
dente da República, apresentou projetO de resolução
que, na forma do seu artigo l" ;:~utoriza "a Prefeitura do
Município de São Paulo, nos termos do art.2" da Resoluçiio n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Fede·
ral, a elevu.r em Cr$ 1.312.J50.647,00 (um bilhão, trezen. tO!:i c doze milhões, trezentos e cinqUenta mil, seiscentoS e
wquarcnhl e sete cruzeiros) o montante de sua divida consolidada internu, a fim de que possa contratar uma operação de empréstimo de igual valor, juryto à Cllixa Econõmica Federal, mediante u utilização de recursos do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Socíal- FAS, destinada à construção de escolas de 19 grau, naquele munidpio, obcdt.·ddas as condições admitidas pelo Banco
Centrul do Brasil, no respectivo processo.

"A- Valor: Cr$ I.794J 15.000,00 (correspondente a 500.000 UPC de CrS 3.588,63, no 2"
trimj83;
B- Prazos:
I -de carência: 18 meses;
2- de amortização:- 240 meses;
C - Encargos:
l-juros de 5% a.a. (4% a.a. --BNH e l% a.a.
~ Agente Financeiro);
2- Correção monetária: vadação trimestral da

ORTN (UFC);
3 - Taxa de Administrução: 2% sobre o valor do
empréstimo;
D- Garantia: vinculação de quotas - partes
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias
(ICM);
E- Destinação dos recursos: implantação do
Projeto cURA em áreas do Município."
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3.

Ao processo foram anexados os seguintes elemen-

4. É a seguinte a posição da dívída consolidada interna da pleiteante: (Posição em 31-5-83). Valºr _em
Cr$ mil

tos. fundamentais, índispcnsúvcis para análise de pleitos
da espécie:
a) Parecer do órgão financiador, concluindo que a
operação sob exame é viável econômicaefinanceir.aniente;
b)

A- INTRALIMITE ..
8- EXTRALIMITE
C- Operação sob Exame

Lei Munícipal n<:> 748, de 12 de maio de 1983;

c) Exposição de Motivos (n~'213f83) do Senhor Ministro -de Estado da Fazenda ao Exm~> Senhor PfCSidente
da República, comunicando que o Conselho Monetário
Nacional, ao examinador o presente pleito, Concluiu
pelo deferimento do pedidO iiii fo-rmã do arL 2~' dã Res.
n<:o 93, de 1976, do Senado Federal; e

d)

208.825,3
1.141.552,6
1.794.315,0

3.144.692,9

D- Total Geral.

5. Levando-se em conta, entretanto, a soma do endividamento intralimite, para efeitO de análise sobre a capacidade de pagamento do postulante, teriamos a seguinte situação:

p:Hecer do Departamento de Operações com

Títulos e Valores Mobiliários, favorável ao pleito.

Cr$ mil
I

T
E
M
I - Montante global
II :-- Crescimento real anual

III- Dispêndio ãriUal máximo .

Dívida intra e
extralimite
posição em:
31-5·83

Operação

1.350..377,9
617.498,9
128.902,6

1.794.3\5,0

6. Dessa forma., após a renlização da operação sob
exame, a dívida consolidada interna (intralimite + extralimite) do Municíp[o de Várzea Grande (MT), extrapolaria os limites que lhe foram fixados: para o exel'Cício de
1983, pelos itens I, II e III do artigo 29 da Resolução n9
62(75.
7. Por outro lado, o orçamento da pleiteante para o

exercício de 1983 previu a renlização de receita de Cr$
1.427.553,7 mil (deduzidas as orerações de crédito) e
suas margem de poupança real (Cr$ 899.907, mil), para o
mesmo períOdo, mostrou~se bastante.superior ao maior
dispêndio, no valor de Cr$ 304.408~-~ rilil que a sUa dívida
consolidada interna apresentará ·após a efetivS.çào do
empréstimo extralimite de que se trata, valendo acres~
centar que, na determinação de tal dispêndio, foram incluídas as parcelas da dívida intralimite.
8. Assim, atendidas as exigências conStantes nas normas vigentes e no Regimento lntcplo, esta CotiJ.issão
opina favoravelmente· ao pleito contido na ·presente
Mensagem, apresentando, para tanto, o seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO·N, 14, DE 12M
Autoriza a Prefeitura Municipal de Várzea Gran~
de (MT) a elevar em Cr$ J.794.315.000,00 (um bi~
lhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos
e quinze mil cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada interna.
O Senado Federal resolve;
Art. 19 Ê a Prefeitura Municipal-de Várzea Grande,
Estado de Mato Grosso, nos termos do arL 29 _da J~.eso
Iução n9 93, de II de outubro de 1976,-dO -Sen"ado Federal, autorizada a elevar o montante de sua dlvida consolidada interna em Cr$ I .794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil
cruzeiros)- correspondente a 500.000 UPC, considerado o valor nominal da UPC de CrS 3.588,63 (três rriil,
quinhentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta e três centavos), vigente no segundo semestre de 1983- a fim _de
que possa contratar uma operação de crédito de igUal valor,junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A., este
na qualidade de agente financeiro do Biinco Nacional da
Habitação- BNH, desti"nada ao financiamento da implantação do Projeto CURA em áreas daql.lele Município, obedecidas as condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, no respectivo processo.

sob
exame

175..505:S

Art. 2?

Situação
posterior à
contratação

LirDitesdo
art.29da
Resolução 62/75

3.\44.692.9
163.812,6
304.408,1

573.344,0
122.85VI

Esta Resolução entra em vigor na data de

.ruã publiCação.

Sala da Comissão, 5 de abril de 1984.- Roberto Campos,_ Presidente- J•sé Fragelli, Relator- Pedro Simon
- Luiz Cavalcante - Severo Gomes - Marcondes Gadelha __ ~ José Lins- Jorge Kalome.

PARECERES N's 121 e 122, DE 1984
Sobre o Projeto de Resolução n9 14, de 1984, da
Comissão de Economia que "autoriza a Prefeitura
Municipal de Várzea Grande (MT) a elevar em Cr$
1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e
quatro milhões e trezentos e quinze mil cruzeiros) o
inontante de sua dívida consolidada interna".

- PARECER N' 121, DE 1984
Contissào_ de Constitui,;:iío e Justiça

D~_

Relator: Sena-dor Benedito Canelas
Apresentado pela Comissão de Economia, o projeto
de resolução em exame autoriza a Pref~it,ura_ Municipal
de. Várze--a Gratlde, EstadO de Mato Grosso, nos termos
do art. 29 daRes. n9 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, a elevar o montante de sua dívida consoli~
dada interna em Cr$ 1.794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões e- trezentos e quinze
mil cruzeiros)- correspondente a 500.000 úPC, considerado o valor nominal da UPC de Cr$ 3.588,63 (três
mil, quinhentos e oit~nta e .oito çru;zeiros e sessenta e três
centavos) vigente no segundo trimestre de 1983- a fim
de que possa contratar uma operação de crédito de igual
valor, junto ao Banco do Estado de Mato Grosso S.A.,
este na qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da Habitac:ão- BNH, destinada ao financiamento
da ii_nplantação do Projeto CURA, naquele Município.
2. Enquadra~~e a operação ao dispoSto no art. 2~ da
Resolução n9 93, de 1976- alterou u Resolução n9 62,
de 1975- pois os recursos serão provenientes do Banco
Nacicinal da Habitação, e, dessa forma, considerada extralimite.
Anexo a'? processado encontram-se:
a) Lei MuniciPal n9 748, de 17 de maio de 1983, autorizadora da operação;
b) Exposiç[o de Motivos (EM_n9 213/83) do Senhor
Miilistro de E-stado da Fazenda, encaminhando o pleito
- ao Senhor Presidente da República, favoi-ável;
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c)

P<~recer

07()5

do Conselho Monetário Nacional, favorá-

vel;

_

d) Parecer dá Dire.iària do Banco Central do Brasil
pelo encaminhamento ao Conselho Monetário Nacional
e, posteriormente, _à Presidência da República e a_Q Senado Fec!eral.
·
4. Há a ressaltar que o projeto obedeceu o disposto
no art. 42, item Vl, da Constituição; atendeu as normas
legais- (Resolução n9s 62, de 1975 e 93,_de 1976) e, .linda,
o est<lbelecido no Regimento Interno (art. 106, !tem II).
"5: ··Á-nte o exposto, opinamos no sentido d.a normal
tfamlfãção do projeto, uma vez que constitucional e jurtdico.
S<~la das Comissões, em ll de abril de 1984.- José
Fragelli, Presidente, em exercício - Benedito Canelas,
Relator - Hélio Gueiros - Helvídio Nunes - Aderbal
Jurema - Passos Pôrto - Almir Pinto - Octávio Cardoso.
=-PARECER N? 122, DE 1984
Da Comissão de Municípios

Relator: Senador Benedito Canelas
Apresentado pela Comissão de Econg.!Jli;l, o projeto
áe -rCsoluâo sOb. exame autor!Z? a ·Prefeitura Municipal
de Vúrzea Grande, Estado de Mato Grosso, nos termos
do art. 29 daRes. ~9 93, de I 1 de outubro de 1976, .do Senado fedç~al,__ ~ ~!e"Var o _montt!'lte_d~ sua dív_ida consoli.dada interna em Cr$ l. 794.315.000,00 (um bilhão, setecentos e noventa e quatro milhões e trezentos e quinze
mil cruzeiros), correspondente a 500.000 UPC, considerado--o valo~ nominal da UPC de Cr$ 3.588,63 (três mil,
quinhentos e oitent<l e oito cruzeiros e sessenta e três centavos) vigente no segundo trimestre de !983, a fim de que
poss<l contratar uma operação de crédito de igual valor,
junto ao Banco do Est<~do de Mato Grosso S.A., este na
qualidade de agente financeiro do Banco Nacional da
Habit;.~.çào- BNH, destin<~da ao financiamento da imPiãrltação do Projeto CURA, naquele Munictpio.
A proposição mereceu a acolhida da douta Com"issão
de Constituição e Justiçu, que a entendeu conforme os
cânones legais, pertinente ao assunto.
Nos aspectos que competem a este Órgão Técnico examinar, entendemos que o pleito deva ser atendido nos
termos do proposto pela Comissão de Economia da Ca~
sa, visto que a operação de crédito a ser autorizada, propiciará sensível melhoria no saneamento básico do Município benefici<~do pelo empreendimento.
Ante o exposto, somos pelu aprovação do Projeto.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1984. - Passos
Pôrto, Presidente- Benedito Canelas, Relator- Jutahy
Magalhães -Jorge Bornhausen - Marcelo MirandaAlfredo Campos- Jorge Kalume- João Lobo- José
Lins.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -diente lido vai á publicação.

O Expe~

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A PresidênciU comunica que, nos termos do artigo 278 do Regimento Interno, por ter recebido pareceres contrários,
quanto ao mérito, das comissões a que foi distribuído,
determinou o arquivamento do Projeto de Lei d<l Câmara n9 37, de 1983 (n9 3.981/80, na Casa de origem), que
acrescenta parágmfo ao artigo 225 da Consolidação d<!s
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~ lei n9 5.452, de
J9 de maio de 1943.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)-

Passa~se

à

ORDEM DO DIA
Item I:
Discussão, em turno únicf:?,_da redaç_ão final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer nl'

0706
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75, de 1984), da emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n9 67, de 1977 (n~' 1.885/76, na Casa
de origem), que exige a- inscriÇão do CPF e do RG
dos devedores, nos títulos de crédito que especitica,

Art. 29
cação.
Art. 39

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
Revogam~se

as disposições eiri c'ontrário.

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

e dá outras_ providências.
Em discussrío a redução fínul. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Encerrada a discussão, a reda~ão final é considerada
definitivamente aprovada, nos termos do art. 359 do Re-gimento Interno.

A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É u seguinte- a redução final aprovada

Redução final da emendo do SenadQ ao Projeto
de Lei da Câm_ara nq__ 67, de 1977 (n~' 1.885/76, na
Casa de origem), que exige a inscrição do CPF e do
RG dos devedores, nos títulos de crédito que especi~
fica, e dú outras providências.
EMENDA No I
(Correspondente à Emenda n'i'

l~CCJ)

Inclua~se

o seguinte art. )'i', renumeraildo~se os atuais
arts. J? e 4'i' e S'i', respectivamente:
"Art._3'i' A pena de nulidade prevista no "ca~
put'' do art. 19 e no parágrafo úriíCo dO art. 29 não ê
uplicóvel, no que diz respeito ao Registro Geral
(RG) de identifiCaÇão dos devedores, aos títulos
emifídos antes da vigênCia da Lei n9 6.268, de 24 de
novembro de 1975."

D_~s<.:ussào, em turno Ú!lico, do Projeto de Lei da
Câmara nY 35, de f983 (n 9-4.122(8D, na Casa de origem), alterando o <lrtigo 39 da Lei n9 1.508, de 19 de
dezembro de 1951, que regula o processo das con~
travenções definidas nos artigos 58 e 60 Oo Oecretofcí n9 6.259, de to de fevereiro de 1944, tendo
PARECER FA VORÃ VEL, sob no 805, de 1983,
d<l Comissão
- de Constituição e Justiça.

Em discussão o projeto. -(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro~a encerrada.
Em vot<lção.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O -projeto vai à sanção.

Em discussão o substitutivo, em turno suplementar.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro~a encer~
rada.
Encerrada_a djscussão, o substitutivo é ~ado como de~
finitivamente ãdotado, nos termos do art. 318 do Regi~
menta Interno.
A matéria volta li Câmara dos Deputados.

t o seguinte o substitutivo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 35, DE 1983
(N9 4.122-B/80, na Casa de origem)
Altera o art. 3'~ da Lei n9 1.508, de 19 de dezembro
de 1951, que regula o processo das contravenções de-finidas nos arts. 58 e 60 do Decreto~lei n9 6.259, de "I O
de fevereiro de 1944.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lY O art. 3" da Lei n9 1.508, de 19 de dezembro
de 1951, passa à vigorar com a seguinte redação e acres-cido do seguinte parágrafo único:

"Art. 39 Quando o Art. 39 Q_uando o proces~
so sê" iniciar por deiiúncia do Ministério Público, recebida e_sta, o juiz designará audiência de instrução ejul~
_ gamento ~ mandará citar o réu, observandoMse o dis~
posto no § 29 do artigo precedente.
Parágrafo único. Depois de interrogado o réu e
inquiridas as testemunhas, o juiz dará a palavra pelo
tempo de 20 (vinte) minutos, sucessivamente, ao re.
presentante do Ministério Público e ao defensor do
rét.i em seguida, ou no pr8Zo de 5 (cinco) dias, profe-rirá a sentença."
Art. 29
cação.
Art. 39

3
_votação, em turno único, do Requerimento n" 6, de
198_4, de autoria dos Senadores Aderbal Jurem a e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do_ Regimento _Interno, a convo~ação do Senhor Miilistro Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministêrio da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeira da Previdência e Assistéilcia SoCial.

Votação, em turno único, do Requerimento n9 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. 75, c, 76 e 77, do Regimento lnterno, a criação de uma Comissão Especial Mista, composta de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca de Manaus bem como propor medidas de
reorientação de sua politica, examinando ainda os motivos e causas da fragilidade do _modelo da Zona Franca
de Manaus.
(Dependendo de Parecer da Comissão de Economia.)
5
Votação, em. primeirl? turno,- do Projeto de Lei dõ Se~
nado n9 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Bar~
boza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n9s 817 e 818, de 1983, das Comis~
sões:
-de Constituição eJusdça, pela constitucionalidade e
juridicidade; e
- de Economia, favorável.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publi~
Revogam~se

as disposições em ·contrário.-

~provado

Redução do vencido, para o ~urno suplementar,
do Substitutivo do Senaôo ao Projeto de Lei da Câmara n'i' 23, de 1977 (n9 996/75, na Casa de origem),quc dá nova_re_dação ao_ar~._26 da Lei n'~5.107, ele 13
de_setcmbro de 196_6, que instituiu o Fundo de Ga~
rantia do Tempo de Serviço.

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

O Congresso Naciona.l decre~a: .
_ •
Art._ ['i' O art. 26 da L_ei n'i' 5.107, de 13 de sctcm~ro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redução:

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução 09
127, de-1982, de autoria da Coinissão Parlamentar de_IPquCrTfõ; Qu-e aprOva as conclusões e recomendações do
relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituí~
da pela Re..c:;oluçào n9 69, de 197_8, tendo
PARECERES, sog n"'s 1.090 a 1.092, de 1983, das Co~
missões:
- de Constituição e Justiça - ]9 pronunciamento: pela
constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Emenda
de_fhmário, com duas subemendas que apresenta; 29 pro~
nunciamento: pela constitucioiialidade e juridicidade do
substitutivo da Comissão de Mina~ e En~Igia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do subs~
titutivo que oferece.
-

"Art. 26.--0 empregado optante ou não, que for
dispensado sem justa causa, deixar espontaneamente o emprego ou atingir o têrmino do contrato a pra~
zo determinado, antes de completar 1 (um) ano de
serviço na mesma empres:a, fará jus ao pagamento
de férias de acordo com o disposto no arL 13Q_da
Cons_olidação das Leis do Trabalho, na proporção
de um doze avos por mês trabalhado, considerando~
se como mês completo a fração igual oil superior a
15 (quinze) dias."

Votação, em turno único, do Requerimento n9 857, de
1983, de autoria do Senudor Itamar FrancO, solicitando.
nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno,
a criação de uma Comissão Especial, composta de 7 (sete) me_mbros,_paru, no prazo de 90 (noventa) di<Js, examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa brasileira sobre fraudes nos fretes de distribuição de derivados
9e petróleo, bem como a _extensão de subsídios co_ncedi_dos _ao setor petrolífero, tendo
~ARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável

Ê o segUinte o prOjeto aprovado

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 2:
Discussão, em turno suplementar, do substit_uti~
vo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n123, de
1977 (n9 996/75, na Casa de origem), que dá nOva
redução ao art, 26 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro
de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia dQ Tem~
po de Serviço, tendo
PARECER, sob n" 74, de 1984, da Comissão
-de Redação, oferecendo a redação do vencido.
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Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen~
to Interno), do Projeto de Lei do Senado n9 280, de 1980,
de autoria do S_enador Itamar Franco, determinando que
a Ordem dos Advogados do Brasil opine sobre a escolha
de magistrados que devam integrar Tribunais com jurisdição 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 José Ignãcio Ferrei_ra.
7

Yot~Ção, em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitu_cionalidade, nos termos do art. 296 do Regimen~
to 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 aproprietários de veículos de aluguel empregados no transporte
individu<tl de passageiros, mediante subsidio, nas conM
dições que especifica, tendo
PARECER, sob n9 71"0, de 1983, da Comissão
-:- de Consti_tuiçíio, e Justiça, pela incons_titucionalidade.

O Slt PRESIDENTE (Lomanto Júnior) Está encerrada a sessão.
( Levanta-.\'e a sessão às 18 horas

I?

40 minutos.)

DISCURSO PRO!VUNCUDO PELO SR. JOSE LINS NA SESSÃO DE 10-4-84 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.

O SR. JOSt LINS (PDS - CE. Para encaminhar a
votuçào.) Sr. Presidente, Srs- Senadores:
Estamos já há vários dias com o Projeto de Resolução
nY 127, de 1982, na ordem do dia, sem que, _entretanto,

possamos chegar a aprová-lo ou não.
Esta é uma circunstância, Sr. Presidente, que é natural
na vida parlamentar e que, certamente, deve ser aceita.
Nào critico aqueles que se posicionam de nlodo a evitar
a obstrução. Mas, eu não sei, Sr. Presidente, se esse esforço do nobre e inteligente Senador Itamar Franco
compensa. S. Ex• foi o Presidente dessa Comissão Parla~
menta r de Inquérito, logo, S. Ex~. teve condições de encaminhar a análise do problema, Chamando a atenção
para todas as suas facetas, para todas as suas dificuldades, para as falhas dos assuntos investigados. Além dessa
oportunidade, ccrtumente, teve S. Ex' ocasiões para de~
bater, discutir com os seus colegas de Comissão. Disso
tudo, Sr. Presidente, surgiu um parecer, apresentado
pelo Relator da Comissiio, que, certamente, deVe ter-sido
indicado por S. Ex• ou por oU.iro Presidente, não me
ocorre saber ao _certo.
O Sr. Itamar Franco- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Lembro ao
nobre Senador Itamar Franço que no encaminhamento
de votação não é permitido aparte.
O SR. JOSÍ: LINS- Mas, normalmente, o relator é
indi<.:udo pelo Presidente da Comissão.
Este relatório foi apreciado pela Comissão, da qual,
repito, da qual o Senador Itamar Franco foi Presidente.
Eu tenho a imprcssào, Sr. Presidente; que deveria ser
S. Ex~ o primeiro a dur guarida a este relatóriO, -relatório
discutido, debatido, analisado, revirado pelos membros
da Comissão c por S. Ex• quando posto cm votação.
O que me parece, Sr_ PrcsJdent"C~. é ciue é -impoSsível
de uma Comissão um relatório perfeito. O im~
portunte ê que este documento traduza, do modo mais lid possível, as apreensões do grupo que debate o assunR
to. m~Ls a perfeição, realmente, ê difícil de ser atingida,
pt.:lo menos num:t fase Como esta, e sobre unl assunto de
Iargn complexidade, como se sabe. O problerila, por
exemplo, du ;wneumento do P'uís. Eu acho fundamental,
c S. Ex~ o Senador Itam:.u Franco tem razão, o problema
de delimitação de áreas pura a localização de lixos atõrnkos é import.tntc. Mas este relalório, se não é perfeito
é um pa:.so, ccrwmcnte bem orieriuido, nascido do diálo~
go e-ntre dcbatcJores, uma plcíude de colegas, certamente cap:.1zes de ofert:.::er às uutoridade alguns elementos de
anôli:.c c conclu~ões. E, aqui, niC parece que caberia ao
Senm.Jor Itamar Franco ser o primeiro a dar guarida, a
uprovur este rdatôrio, embora, talvez, não concordando
t~Jlalrnentc com seus termos, com as suas proposições,
C'lll :.urna. t.'Urn o resultado dessa análise. A hora de upre.SL'llta~;:.lo de emend:.ts seria certumente na Comissão.
De- moJu que o :.1pelo que eu faço ao nobre Senador
ft:.unar r:r:.mco é par:.t que S. Ex• observe que o prcstíiíó
do Parlamento, u que se referiu, depende também desse
rc:;pdtll Zt maioria, seja :.1qui, seja nas comissões. Nã·o
tirn \l din:iln dt.> Senador Itamar Fran<.:o de lutar por
ullla cmcntht de sua uul!Jriu. S. Ex~. como Presidente
fun~.:ilm;tva na Cl>mi:.s~lo: aqui, rlo--entan-to. S. Ex• tem
toJl) u direihl de. como Senador, tentar modificar as
eon~.:Jusócs do n:latório. Mas esta não será a primeira
llL'Ill scrú :.1 (J!tim;.t vez em que este assunto serú debatidO:
e~pcmr~se
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S. Ex~, certamente, não vai deixar de ter oportunidade
para -oferecer opinião.
'"
Esta eru a colocação que eu queria fazer, chamando a
atenção para este ponto fundamental; nenhum desses re~
latôrios das Comissões pode ser considerado perfeito. O
Presidente da Comissão de Energia, acaba de sugerir
uma nova oportunidade para análise desse tema. S. Ex•,
o Senador Itamar Franco, terá, pois, condições de apresentar as suas apreensões, as suas preocupações com o
problema e, quem sabe, encaminhar novas sugestões
para aperfeiçoar o pensamento do Congresso sobre essa
magna questão. Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)

ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DE REDAÇÃO
6• reunião (extraordinária) 1
realizada em 29 de m3rço de 1984
Às dczcsseis horas do dia'" vinte e nove do mês de
março do ano de mil novecentos ~ oitenta e quatro,
reúnc~se a Comissão de Redução sob a Presidência do
Senhor Senador Passos Pôrto, Vice~ Presidente, presentes
os Senhores Senadores Almir Pinto e Jorge Kalume.
DCixam âe cOmparecer, Por mOtivO justifiCUdo, os Senhores Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
Roriz, Alberto Silva e Saldan-ha Derzi.
É lida e aprovada a uta da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Almir Pinto apresenta a redução final do Projeto de
Decreto Legislativo nl' 31, de 1983 (n~ 19/83, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da Repúb!ic<t Federativa do Brasil e
o Governo do Marro<.:os, concluído em Brasília, a 17 de
fevereiro de I983.
Nad:.1 mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmem Castro Souza, As»
sistcntc ad hoc, a Prl!sente ata que, uma vez aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.

7• Reunião Extraordinária,
r:_ea1izada em 3 de abril de 1984
As quinze horas e trirlla minutos do dia- três do mês de
:.:tbril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúnese a Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor
Senador João Lobo, Presidente, presentes os Senhores
Senadores Claudionor Roriz, Jorge Kalume e Alberto
Silva.
Deixam de comparecer, por motivo justificado~ os Senhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, e Sa1d_:.:tnh:.t Dt:rz.l.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Claudionor Roriz apresenta a redação final do ProR
jeto de Lei do Senado n9 156, de 1982, que denomina
"Rodovia Euclides da Cunha" a rodovia federal BR364, que Jíga as cidades acreanas de Rio Branc.o e Cruzei~
ro do Sul - fronteira com o Peru.
Nuda_ mais havendo a tratar, dáRse por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente ''ad hoc", a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
-

8-, Reunião Extraordinária,
realizada em 4 de abril de 1984

Ãs dezoito horas e quarenta e cinco minutos do dia
qu:ttro do mês de abril do ano de mil novecentos c oitentã c quatro, rcdne-se a Comissão de Redução sob a Presidência do Senhor Senador Jo.ào Lobo, Presidente, pre.scntes os Senhores Seniiâores Claudíonor Roriz e AlfredO Campos.
Deixam de com parecer, por motivo justiftcado, os Senhorc:. Sé-nadon.-s Passos Pôrto, Vice-Presidente, Salda~
n_h>l Dcrzi e Alberto Silva.
·
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E lida c aprovada a ata da reuníão ariterior.
A Comissão aprov:.:t o pureeer cm que o Senhor Senador Cluudionor Roriz apresenta a redação final do Projeto de Resolução n9 85, de 1982, que autoriza o Gover~
no do Estudo de Goiás a elevar em Cr$ 541.600.000,00
(quinhentos e quarenta e um milhões e seiscentos mil
cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada.
Nada mais havendo a tratar, dá»se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assi.slente "ad hoc", a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
9f- reunião (Extraordinária), realizada em 4 de abril de
1984
~Às_ dezoitos. horas e quarenta e sete minutos do dia
quatro _do mês de abril do ano de mil novecentos e oitent:.:t e quatro, reúne-se a Comissão de Redução sob a Presidêncía do Senhor Senador João Lobo, presentes os se-nhores Senadores Alfredo Campos e José Lins.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadore.~ Passos Pôrto, Vice-Presidente, Claudionor Roriz, Saldanha Derzi e Alberto Silva.
f:. lida e aprovada u ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o parecer em que o Senhor Senador Alfredo Campos apresenta a redução final do Projeto de Resolução n? 2, de 1984, que altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, transforma a Seçào
de Protocolo Administrativo em Serviço de Protocolo
Administrativo e dá outras providências.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando cu, Maria Carmen Castro Souza, As~
sislente "ud hoc", a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
~O~

reunião (Extraordinária), realizada em 4 de abril de
1984

Âs dezoilos horas c quarenta e nove minutos do dia
qu;.ltro do mês de abri! do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se _a Comissão de Redação ~ob a Prcsi~
dencia do Senhor Senador Passos Pôrto, VicePrt:sidente, presentes os senhores Senudores José Uns e
Jorge Kalumc.
Oeixam de comparecer, por motivo justificado, os Se~
nhorcs Senadores João Lobo, Presidente, Claudionor
Roriz, Saldanha Derzi e Alberto Silva.
É lida e aprovada a ata da reunião anterior.
A Comissão aprova o p:.:treccr em que o Senhor Senador José Lins apresent<1 a redução final do Projeto de-Resõlução nQ 4,-de 1984, que autoriza o Governo do Estado
de Santa Çata_rina a elevar em Cr$ 7.030.729.394,40 (sete
bilhões, trinta milhões, setecentos e vinte e nove mil, trezentos e noVeii_tã -_e quatro cruzeiroS e quarenta centavos)
o montante de sua dívida consolidada.
Nada mais ha~·endo a tratar, dá~se por er1cerrada a
retinião; lavrando e_u, Maria Carmen Castro Souza, Assistente "ad hoc-", a presente ata que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.

COMISSÃO DE RELAÇ0ES EXTERIORES
1~ Reunião, realizada em 21 de março de 1984
Às onze horas, do dia vinte e um de março de mil novecentos e oitenla e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ãla Senador Nilo Coelho, sob a Presidência
do Senhor Senador Luiz Viana. Presidente, presentes os
Senhores Senadores Nelson Carneiro, Octávio Cardoso,
Gastão ~:Jüller, Pedro Simon, Lourival Baptista, Murilo
Baduró, Marco ~~ciel, Martins ri lho e Severo Gomes,
reúne-Se a COmissão de Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senht.>res Senadores Amurai Peixoto, Dinarte _Mariz, Roberto Campos, João Culmon, Virgílio Távora, Enéas Faria. [tamar Franco e Saldanha Derzi.
Havendo número regi.mef1tal, o Senhor Presidente de~
clara abertos os trabalhos e comunica aos Senhores Se~
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nadares. que tendo entrevist'-1 marcada com o Senhor
Ministro das Relações Exteriores, solicita aos seus pares,
permissão. parn em nome da Comissão, apresentar os
votos de aplausos pela eleição do Embaixador Baena
Soares, para a Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. Recebendo o apoio unânime dos presentes. Manifestando-se na oportunidade, o Senhor Senador Nelson Carneiro, louvando a iniCíãtiVa;·e sugere à
Su:.t Excelência, que nessa entrevista com o Senhor Ministro das Relações Exteriores, focalize um assunto pelo
qual vem debatendo durante longo tempo, que é a indicaçilo de observ_adores às Assembléias da Organização
dos Estados Americanos. Argumentando Sua_Excelência, que o CongreSso Nacional se faz presente às Assembléias da Organização das Nações Unidas, onde se
trata, muitas vezes, de problemas estranhos ao Continente Americano, enquanto na Assembléia Geral da Orgailização dos Estados Americanos: que diz respeito a
assuntos específicos da América, o CongressO Nacional
não tem observadores; e que tal medida,_ já poderia ser
tomada na próxima Ass"eiilbléia, que terá como sede o
Brasil. Em resposta, o Senhor Presidente manifesta_ opinião favorável a tese de Sua Excelência, acrescentando,
que levará a apreciaçãO do Senhor Ministro das Re, lações E'lteriores; a- proposta. A seguir, o· Senhor Presidente anuncia a presença do Senhor Octávio Luiz de Berenguer Ccsar, indicado para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Trinidad e To bago,
que comparece à Comissão, para exPor õS planos de trabalho sobre a misão que desempenhará. Prosseguindo.
Sua ExceJência detcrmíita que a reunião torne-se secreta;
p<lra ouvir _o Senhor Embaixador, e ainda, deliberar
sobre as seguintes Mensagens Presidenciais: n"' 51, de
1984, submetendo à aprovação do Senado_Federal, a es_colha do Senhor Octávio Luiz de Berenguer Cesar, Mi_nistro de Segunda Classe, na Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de Trinidad e_Tobago. Relator: Senador Nelson Carneiro; n"' 54, de 1984, submetendo à aprovação
do Senado Federal, a escolha do Senhor Jorge D'Escragnolle Taunay, Embaixador do Brasil junto à República
da Jndia, para, cumulativamente, exercer a função d~
Embaixador do Brasil junto à República de Si-i Lanca.
Relator: Senador Lourival Baptista; n"' 55, de 1984, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha do
Senhor Ovídio de Andrade Mello, Embaixador do Brasil
junto ao Governo da Jamaica, para, cumulativamente,
exercer a função de Embaixador do Brasil em Antí&u:i e
Barbuda. Relator: Sen-ador Octávio Cardoso; e pi' 5_6, de
1984, submetendo à aprovação do Senado Federal, a escolha__ do Senhor João Augusto de Médicis, Embaixador
do Brasil junto à República do Quênia, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil em
Maurício. Relator: Senador Lourival Baptista. Reaberta
a reunião em caráter público, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador Severo Gorries, que emite parecer favQrável ao Projeto de Decreto Legislativo nl'
31, de 1983, que "aprova o texto do Acordo Comercial
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo do Reino de Marrocos, concluído em Brasília,
a 17 de fevereiro de 1983". Apresentado o parecer, e não
havendo quem queira usar da palavra para discutir, _é o
mesmo submetido a votação, sendo aprovado por unanimidade. Contiiiuiüido, o Senhor Presidente concede _a
palavra ao Senhor Senador Marco Maciel, que emite parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~' 39,
de 1983, que -,.aproVa o texto do Acordo relativo à construção de uma ponte internacional sobre o Rio Tacutu,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Go_verno da República CooperatiVista da Guiana, celebrado em Georgentown, a 29 dç janeiro_ de 19_82".
Apresentado o parecer, e não havendo quem queira usar
da palavra para discutir, é o mesmo submetido a vo-
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tação. sendo aprovado por unanimiaade. Esgotadas as
matéríus çorlstuntes de pau tu, e nada mais huvendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Paulo Roberto
Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente
Ata, que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Pre-sidente. - Lulz Viana.

2' Reunião, realizada em 28 de março de 1984
Ãs onze horas, do dia vinte e oito de março de. mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Nilo Coelho, sob a Presidência
eventual, do Senhor Senador Nelson Carneiro, presentes
os Senhores Senadores Gastão Müller, José Frantelli,
João Calmon, Octávio Cardoso, Itamar Frunco, Lourival Baptista e Severo Gomes, reúne-se a_ Comissão de
Relações Exteriores.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Luiz Viana, Amar_hl Peixoto, Dinarte
Mariz, Roberto Campos, Virgílio Távora, Marco Macid, Enéas Fa_ria, -S_aldanhU Derzí e PCdro-Sírrion. ·
Huvendo número regimental, o Senhor Presidente dedara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da Ata
-da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
Sua Excelência comunicª que a reunião destina-se a
apredar a indicação do Senhor Luiz Fernando do Coutto Nazareth, para exercer a função de Embaxador do
Brasil junto à República da Nicarágua, assim como, ouvir a exposição que fará Sua Excelência, acerc::a da missão que desempenhará. Dessa forma, determina que a
reunião torne-se secr_cta~ para ouvir o Senhor Embuix.ador, e deliberar sobre a Mensagem n~' 53, de I984, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, a escolha do Senhor Luiz Fernando
do Coutto Nazareth, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República da_Nicarãgua. Relator: Senador Gastão Mü_ller.
Reaberta a reunião em caráter público, e nada mais
havendo a tratar, é a mesma encerrada. Lavrando eu,
Paulo Roberto Almeida Campos, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. - Nelson Carneiro.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL
1• Reunião, realizada em 22 de março de 1984
Ás onze horas do dia vinte eâois de março de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador -Jutahy Magalhães e com -a
presença dos Senhores Senadores Gabriel Hermes, Fernando Henrique Cardoso, João Calmon, Pedro Simon e
a Senhora Senador<l Eunice Mkhiles, reúne-se a Comissão de Legislação Social. Deixam de comparecer, por
motivo justificado, os Senhores Senadores Carlos Chiarelli, Altevir Leal, Helvídio Nunes, José Ignácio e Hélio
GueiroS. Havendo número regimental, o-Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando a leitura
da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada.
A seguir, são apreciadas as seguintes matérias: I. Projeto
de Lei da Câmara nt> 261, de 1983, que "altera a redação
do art. 9~' da Lei nt> 3.807, de 26 de agosto de 1980- Lei
Orgânica da Previdência Social- e_ dá o_utrfls providências". Relator: Senador Carlos Chiarelli. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 2. Projeto de Lei do Senado n"'
205, de 1983- Complementar, que "acrescenta dispositivo à Lei Complementar n~> 26, de li de setembro de
1975, que- unificou o PIS-PASEP". RelatOr: Senador
Carlos Chiarelli. Parecer concluindo favora,velmente ao
projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 3.
Projeto de Lei da Câmara nl' 22, de 1977, que "acrescenta parágrafo ao art. 766 do Decreto-lei n~' 5.452,-de I~> de
maio de 1943". Relator: Seriador Carlos Chiarem. Lido
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o parecer do Relator, que conclui favoravelmente ao
projeto, na formu do Substitutivo que apresenta, a Presidênci<l defere o pedido de vista formulado pelo Senhor
Sen_aÇfor Gabriel Hermes... A. Projeto de Lei da Câmara n~"
20, de 1980, de que "modifica a Lei n~' 5. 107, de 13 de setembro de 1966, que criou o FGTS, instituindo Fundo
Especial para a construção de_crcches e escolas préprimárias". Relator: Senadora Eunice Michiles. Purecer
concluindo contrariamente ao projeto. _Aprovado pela
Coniissão, com voto vencido do Senhor SenadOr Pedro
Simon. 5. Projeto de Lei da Câmara nl' 50, de 1982, que
...altera o § 21' do art. 389 da CLT, aprovada pelo
Decreto-lei n~' 5.452, de l~'-5-43", e PLS nl' 116J8U, que
.. obriga a construção de creches nos conjuntos habitaciunais". Relator: Senador Gabriel Hermes. Parecer
concluindo pela aprovação do PLS n~' 116/80 e pelarejeição do PLC nl' 50/82. Aprovado, por unanimidade,
pda Comissão. 6. Projeto de Lei do Senado n~' 114, de
1983, que "introduz alterações na CLT, na parte referente à con~ribuição sindical, para determinar que a parte
que couber a cada sindicuto sej<l movimentada sem qualquer interferência do MTB". Relator: Senador Gabriel
Hermes. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto,
com a Emenda n"' 1-CCJ. 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. Parecer concluindo contrariamente ao projeto. Lido o parecer _do Relator, a Presidência defere o pedido de vista
formulado peb Senhora Senadora Eun-ice Michiles. 8.
Projeto de Lei da Càmara n~' 249, de 1983, que "altera o
art. 8~> da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966, que
"cria o FGTS", e determina outras providências". Relato~: Senador Gabriel Hermes. Parecer concluindo contrariamente ao projeto. Aprovado pela ComiSsão, com
voto vencido dos Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso e Pedro Simon. Projeto de Lei da Câmara
n~> 258, de 1983, que "altera o art. 25 da Lei nl' 3.807, de
26 de: agosto de 1960- Lei Orgânlca da Previdência Socfal". Relator: Gabriel Hermes. Parecer conCluindo contrariamente ao projeto. Aprovado pela Comissão, com
voto vencido dos Senhores Senadores Fernando Henrique Cardoso e Pedro Simon. 10. Projeto de Lei do Senado'n~> !56, de i981, que "altera e revoga-dispositivos na
CLT--e na Lei n~> 5.889, de 8-6-73, para o fim de unificar a
pres_crição no direito do trabalho", Relator: Sen.ador
f~rnando Henrique Cardoso. Parecer concluindu favor<Jvelm~nte ao projeto. Aprovado,_ por unanimidade,
pela COmissão. 11. Projeto de Lei da Câmara N~' 257, de
1983. que "acrescenta parágrafo ao art. 79. da lei n~'
3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social". Relator: Senador Fernando Henrique
Cardoso. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto.
Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 12. Projeto
de Lei da Câmara nl' 124, de 1983, que "altera disposit{vos da Lei n~' 4.769, de 9 de setembro de 1965, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administração, e
dá ÇlUtras providências". Relator: Senador Fernando
Henrique _Cardoso. Parecer concluindo peta anexação
aos projetas: PLC n~' 49/77 e PLC nl' 111/81, para que
tenham tramitação conjunta. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 13. Projeto de Lei da Câmara n~' 441
de 1981, que ."altera a redaçào dos arts. 76 e 81 caput, da
CLT, aprova_da pelo Decreto-lei n"' 5.452, de 1~' de maio
de 1943, para acrescentar os itens previdência social,
edu_cação, saúde e Jazer à cláusula que define salário
mínimo". Relator: Senador Pedro Simon. Parecer concluindo pela anexação ao PLS n~' 149/79, para que te-nham tramitaÇão conjunta. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 14. Projeto de Lei do Senado n"' 302,
de 1980, que "acrescenta dispositivos à CLT". Relator:
Senadora Eunice Michiles. Parecer concluindo favoravel~ente ao projeto, com a Emenda 1-CLS. Aprovado,
por unanimidade, pela Comissão. A seguir, por determi-
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nação du Presidência, ficam adiadas à apreciação das sen~ 372/81; PLC n9 lOlf83--e PLC
n~ 9/82. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos., lavrando eu, Luiz
Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente
A tu que, lida e aprovada, será assinada por Sua Excelênci<t. - Jutahy Magalhães.

guintes matérias: PLS

2• Reunião, realizada em 5 de abril de 1984
Às onze horas do dia cinco de abril de mil novecentos
e oitenta e quatro, na Sala de ~euniões da COmis_são, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Se..
nhor Senador Jutahy Magalhães e com a presença dos
Senhores S~;:nadorcs João Calmon, Jorge-Kalume, João
Lúcio e Pedro Simon, reúne-se a Comissão de Legislação
Social. Deixam de comparecer, por motivo justificado,
os Senhores Senadores Gabriel Hermes, Carlos ChiaM
rel\i, Altevir Leal, Helvidio Nunes, Fernando Henrique
Cardoso, José Ignácio, Hélio Gueiros e a Senhora Senadom Eunice Michiles. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada. A seguir, são apreciãâas às seguintes
matérias: l. Projeto de Lei do Senado n9 373, de 1981,
que "altera dispositivo da vigente legislação prevídenciária, para o fim de assegurar também ao marido viúvo
o direito ao benefício da pi::llsào'-'. Relator: Senador JorM
ge Kalume. Parecer concluindo fayoravelmente ao projeto, na forma do SubstitutiVo que apresenta. Aprovad~,
por unanimidade, pela Comissão. -2. Projeto de Lei da
Câmara n'>' 101, de 1983, q·ue ''estende aos eletricitáríOs o
adicional de periculosidude previsto no§ 1"' do art. 19~
da CLT, aprovadu pelo Decreto-lei n'>' 5.452, de 1-5-43".
Relator: Senador Jorge Kalume. Parecer concluindo
contrariamente ao projeto. AprovadO- pela Comissão,
com voto Vencido d_Q Senhor Senador Pedro Simon. 3.
Projeto de Lei da Câmara n~' 147, de 1983, que "modifica
os§§ 3'>' e 49 do art. 1<:>da Lei n9 4.937 ~de 18-3-66, para assegurar aos Deputados c Senadores a averbação, mediante indenizaçào ao IPC, do tempo correspondente a
um mandato legislativo estadual e municipal". Relator:
Senador Jutahy Magalhães. Parecer concluindo pela prejudlclalidade do projeto. Aprovado, por unanimidade,
pela Comissão, tendo funcionado como Presidente,
eventual, o Senhor Senador Jorge Kalume. Por determi~
nação da Presidência, fica adiada à apreciação do PLC
n~' 009, de 1982. Reassumindo a Presidência e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Senador Jutahy Magalhães
declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistente da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada, serâ assinada por Sua Excelência.
- Jutahy Magalhães.

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL
1' Reunião, realizada em 4 de abril de 1984

Ãs onze horas do dja quatro de abril de mil novecentos e oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão,
na Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do
Senhor Senador Fábio Lucena e com a presença dos Senhores Senadores Martins Filho, Alfredo Campos,
Mário Maria, Jorge Kalume, Carlos Alberto, Enéas Fa-
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- riu e Passos Pôrto, reú!'Je-se a Comjssão de Serviço Público CiviL Deixa de comparecer, por motivo justificado, o
Senhor Senador Gaivão Modesto. Havendo número regimentul, 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
seguintes matérias: L Projeto de Lei da Câmara n9 243,
de 1983, que '\:1ltera a Lei n9 1373, de 12-5-58, que "dispõe sobre Plano dt: Assistência ao Funcionário Público,
e sua Família a que se referem os arts. 161 e256 da Lei n~'
1.711, de 28-l0-52, na parte que diz respeito à Previdênciu". Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aproyado, por una~
nimidadc:, pela Comissão. 2. Projeto de 1:-ei do Se":ado n~'
205, de 1980, que "revoga dispositivo da CLT". Relator:
Senador Alfredo Campos. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissilo. 3. Projeto de Lei da Câmara n~' 167, de 1983, que
- "acrescenta dispositivo à Lei n~' 6.185, de li de dezembro
de 1974, sobre admissão de excepcionais no Serviço
Público Civil da União". Relator: Senador Carlos Alber~
to. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 4. Projeto de Lei
da C<imara n~' 194, de 1983, que "dispõe sobre prazos de
inscrição em concursos ou provas de habilitação da
União, suas autarquias públicas e entidades mistas e dá
soutras providências". Relator: Senador Enéas Faria.
Parecer concluindo favoravelmente ao projeto, com a
Emenda 1-CSPC. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 5. Projeto de Lei do Senado n~' 133, de 1983, que
"reforça o Fundo de Assistência ao desempregado edispõe sobre o auxílio desemprego". Relator: Senador Jor~
ge Kalume. Parecer concluindo favoravelmente ao projeto, com a Emenda n~' l~CCJ. 6. Projeto de Lei da Câmara
n~' 060, de 1982, que "dispõe sobre a regulamentação do
-exercício dC e:O.fermagem e dá outras-providências". Relator: Senador Martins Fitho. Parecer concluindo favo. ravelmente a6 projeto, com as Emendas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9-CSPC. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão.
~ 7. Projeto de Lei do Senado n~' 128, de 1978- Comple- mentai, que ''determina que o pagamento do PIS/PASEP seja efetuado através de cheques bancários"; N~>
153/78- Complementar, que "permite aos assalariados
a utilização do PIS-PASEP para o custeio de curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus dependentes"; N~' 159/78- Complementar, que "dispõe sobre a
obtenção de empréstimo simples pelos servidores públi~
cos, dos recursos gerados pelo PASEP"; N<:> 252/78 Complementar, que ··acrescenta dispositivo à Lei COmM
plementar N., 26, de 11 de setembro de 1975, que "dispõe
sobre o PIS-PASEP, para o fim de autorizar a concessão
de empréstimos simples aos participantes do Fundo"; N~'
330(78 - Complementar, que "estabelece a _partici~
pação de representantes dos trabalhadores e dos funcionários da administração do PIS-PASEP: Dispõe sobre a
descentralizaçil._o do PIS-PASEP e sua administração nos
municípios: Determina que os recursos do PIS-PASEP
serão aplicados preferencialmente no financiamento da
produção de alimentos, vestuário, habilitação e outros
bens de uso ou consumo popular"; N<:> 050/79- Complementar, que ..introduz alterações na Lei Complemen:tar n~' 26, de 11-I0-75, que untficou o PIS-PASEP; e o
152/79- Complementar, que ••permite aos assalariados
a sutilizução do PIS-PASEP para o custeio de curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus dependentes". Relator: Senador Passos Pôrto. Parecer con-
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c[uindo contru_riumcnte ao projeto e demais anexos,
como também, ao Substitutivo da douta Comissão de
Constituição e Justiça. Aprovado, por unanimidade,
pela Comissão. 8. Projeto de Lei da C~mara n9 285, de
19S3, que "equipara as associações de classe aos sindicatos _para os fins previstos no Decreto-lei n~' 57.870, de 25
de fevereiro de 1966, que institui Programa Especial de
Bolsas de Estudo". Relator: Senador Passos Pôrto. Pare~
cer concluindo_favoravelmente ao projeto. Aprovado,
por unanimidade, pela Comissão. N<lda mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz C!úudio de Brito, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assi~
nada por Sua Excelência. - Fábio Luclena.
2~ Reunião, realizada em 11 de abril de 1984
Às onze horas do dia onze. de abril de mil n'ovecentos e
oitenta e quatro, na Sala de Reuniões da Comissão, na
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador Fábio Lucena e com a presença dos Senhores Senadores Jorge Kalume, Passos Pórto, Alfredo
C<lmpos e João Lobo, reúne-se a Comissão de Serviço
Público Civil. Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Gaivão Modesto, Martins
Filho e Cctrlos Alberto. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos dispensando a leituru da Ata da reunião anterior, que é dada
como aprovada. A seguir, são apreciadas as seguintes
matéri<ls: L Projeto de Le_i da Câmara.n<:> 198, de 1983 e
PLC n~' 236/83 (em tramitação conjunta), que "dispõem
sobre a realizução de concursos públicos, e determinam
outras providênci<ls". Rel<ltor: Senador João Lobo. Parecer concluindo pela prejudicialidade do PLC n~' 236/83
e pela aprovação do PLC n"' 198/83, com as Emendas 1 e
2-CSPC. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 2.
Pro}eto de Lei da Cãmara n9 62. de 1980, que "dá nova
redução ao arl. 5<:> da Lei ""' 6.678, de 14 de agosto de
1979, que dispõe sobre a requisição de servidores públicos da administração direta e autárquica pela Justiça
Eleitoral, e dâ outms providências". Relator: Senador
Passos Pôrto. Parecer concluindo favoravelmente ao
projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 3.
Projeto de Lei da Câmara n"' 289, de 1983, que ••dispõe
sobrt! a obrigatoriedade de aceitar inscrição, em concur~
so público, de candidato que, não estando de posse do
diploma do curso escolar exigido, possa provar havê-lo
concluído". Relator: Senador Martins Filho. Redistribuído ao Senhor Senador Alfredo Campos. Parecer con~
duindo favoravelmente ao projeto. Aprovado, por unanimidade, pela Comissão. 4. Projeto de Lei da Câmara
n"' 3, de 1984, que "introduz alterações na Lei n'>' 1.711,
de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União. Lido o parecer do Senhor Sena~
dor Gaivão Modesto, concluindo contrariamente ao
projeto, a Presidência defere o pedido de Vista formulado pelo Senhor Senador Alfredo Campos. 5. Projeto de
Lei do Senado n9 257, de 1981, que "dispõe sobre a situação do Servidor habilitado no mesmo concurso público, e dá outras providências". Relator: Senador Jorge
Kalume. Parecer concluindo por audiência prévia da
CCJ. Aprovado, por un_animidade, pela Comissão. Nada
maiS havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os trabalhos, lavrando eu, Luiz Cláudio de Brito, Assistentl! da Comi_ssão, a presente Ata que, lida e
aprovada, será assinada por Sua Excelência. - Fábio

Lucena.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 38• SESSÃO, EM 13 DE ABRIL
DE 1984
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 -

1.2.3-= C~municações da Presi_dêncita

Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com Ordem dO Dia
que designa.
Transferência, para 19 horas, da sessão conjunta
anteriormente convocada para hoje, às 18 horas e 30
minutos.

Parecer encaminhado à Mesa

1.2.2- Discursos do Expediente

1.3- ORDEM DO DIA

SENADOR LU!Z-CAVA7.. CANTE- Correspondência recebida do Presidente da Juventude Democrática Social de Ribeirão Preto-SP, de_apoio à can-

-Projeto de Resolução n'i' 127/82, que aprova· as
conclusões e recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Reso.lução n"' 69, de 1978. Votação adiada por falta de quo-

didatura do Vice-Presidente Aureliano Chaves.

rum.

SENADOR FÁBIO LUCENA- Discurso proferido pelo Presidente João Figueiredo perante o Parlamento espanhoL Observações sobre as comemo, ruções do vigésimo quarto aniversário ·cte criaÇãO dO
Comando Militar do Planalto, a serem realizadas em
Brasília, no próximo- dia 25 de abril.

SENADOR BENEDITO FERREIRA- Reparos

ao pronunciamento de seu antecessor na tribuna, na
parte referente às comemorações do aniversário çle
criação do Comando Militar do Planalto.

SENADOR FÃB!O LUCENA, em explicação pessoal- Ratificando os conceitos emitidos sobre o assunto focalizado anteriormente por S. Ex•, objdo do
pronunciamento do_Senador Benedito Ferreira.

- Requerimento n'i' 857/83, solícitan"do, nos termos dos arts. 75, a, 76 e 77 do Regimento Interno, a
criação de uma Comissão especial composta de 7 (sete) membros, para, no prazo de 90_ (noventa) dias,
examinar e avaliar denúncias publicadas na Imprensa
brasileira s_obre fraudes nos fretes de distribuição de
derivados de petróleo, bem como a extensão de subsídios concedidos ao setor petrolífero. Votação adiada
ror falta de quorum.
- Requerimento n'>' 6/84, so!icitando nos termos
do inciso I do art. 418 do Regimento Interno, a convocação do Senhor Ministro Jarbas Gonçalves Pas- sarinho, do Ministério da Previdência e Assistência
Social, u fim de_ que, perante o Plenário, preste informações sobre a crise econõmica e financeira da Previdência e Assistência Social. Votacão adiada por falta
d~

SENADOR HENRIQUE SANTILLO- Encami·
nhando à Mesa, requerimento dispondo sobre a
criação de comissão parlamentar de inquérito, com a
finalidade que especifica. Sugestão no sentido de que
seja realizado, no âmbito da Comissão do Distrito
, Federal, ciclo de debates a respeito da industrialização ou não do Distrito Federal.
SENADOR HUMBERTO LUCENA. como Líder
- Entrevista concedida à Imprensa pelo VicePresidente Aure\iano Chaves. __ _

quorum.

-Requerimento n~' 896/83, solicitando, noS termas· doS arts. 75, c;-'70- e 17~ dõ-RC.Siffiento Irlterno, a
criação de uma Comissão Especial Mista, composta
de 5 (cinco) Senadores e 5 (cinco) Deputados, para
no prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da
Zona Franca _de Manaus bem como propor medidas
de reorientação de sua política,_examirHmdo ainda_os
motivos e causas da fragilidade do modelo da Zona
Franca de Manaus. Votação adiada por falta de quorum.

-Projeto de Lei do Senado n'>' 16 de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a
proibição de importar alho. Votação adiada por falta
de quorum.
- Projeto de Lei do Senado n9 280/80, determinado que a Ordem dos Advogados do Brasil opin~
sobre a escolha de magistrados que devem integrar
Tribunais com jurisdição em todo território naCional.
Votação adiada por falta de quorum.
-Projeto de Lei do Senado n'>' 21/83, que dispàe
sobre a redução do preço do álcool para venda a proprietáriOs de veículos de aluguel empregados no
transporte individual de passageiros, mediante subsídio, nas condições que específica. Vota~o adiada por
filta de quorum.
1.4- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA

SENADOR LENOIR VARGAS- Posicionamento dos Secretários de l~dústria e Comêrcio e de presidentes de federações de indústria dos Estados do Sul,
relativamente à importação de carvão colombiano
pelo P::~ís.
SENADOR ITAMAR FRANCO ICM no leite in natura.

Isenção do

SENADOR ÁLVARO DIAS- Campanha popular de âmbito nacional pela redemocratização do
País.
1.5-DESIGNACÃO DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.
-ATA DA 39• SESSÃO, EM 13 DE ABRIL
DE 1984
2.f -ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.2. I -Comunicação

-Do Sr. Roberto Campos, que se ausentará do
Pais.
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2.2.2- Requerimento
N~'

44/84, de autoria dos St$, _Aloysio Chaves e

Humberto Lucena, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmarã nl' 50, de 1984 (n9 3.1_08/84, na Casa de

dos Impostos Predial e Territorial Urbano e ae
Transmissão, no Distrito Federal, imóvel adquirido
por conlponentes da Força Expedicionária Brasileira. Declarado prejudicado. Ao Arquivo.

origem), que dispõe sobre o pagamento de contri2.4-MATÉRIA APRECIADA APÚS A ORDEM DO DIA

buições previdenciârias.

2.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de_ Resolução nl' 5/84, que altera aResolução n~' 138, de 1983. Aprovado. Ã Comissão de
Redação.

-Projeto de Lei da Câmara nl' 109/78 (nl'
I .9'64/76, na Casa de origem), alterando a redação do
art. 126 do Decreto-lei n"' 200, de 25 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre a organização_ da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma
Administrativa, e dâ outras providências. Declarado
prejudicado. Ao Arquivo.
-- ProjetO_de Lei do Senado nt> 310/81, de autoria
do Senador Raimundo Parente, prorrogando, por
dez anos, o prazo assinado no art. lt> da Lei n9 5.755,
de 3 de dezembro de 1971, que "isenta do pagamento

-Projeto de Lei da Câmara n9 50/84, em regime
de urgência nos termos do Requerimento n9 44/84,
lido no Expediente. Aprovado, após pareceres das comissões competentes. Â sanção.

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIORES
-Do Sr. João Lobo, proferido na sessão de 3-4-84~
-Do Sr. José FrageHi, proferido na sessão de6-4-84.
4- RETIFlCAÇÕES
-Ata da 27• Sessão, realizada em 4-4-84.
-Ata da t' Reunião da Comissão Mista incumbida do estudo sobre a Mensagem nt> 4/84- CN.
5-ATOS DO PRESIDENTE

2.5- DISCURSO APOS A ORDEM DO DIA
6- ATAS DE COMISS0ES

SENADOR LU!Z CAVALCANTE- Mensagens
recebidas em favor da aprovação da proposta de
emenda à _Constituição que disp-õe sObre as eleições
diretas para Presidente da República.

2.6- DESIGNAÇÃO- DA ORDEM DO DIA
DA PRÓXIMA SESSÃO. ENCERRAMENTO.

7- MESA DIRETORA

8- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS

9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 38'- Sessão, em 13 de abril de 1984
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 47' Legislatura
Presidência dos Srs. Moacyr Dalla e Lomanto Júnior
ÃS /4 HORAS E 30 MINUTOS. ACHÁM·SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Jorge Kalume- Fábio LUCena~ Raimundo Parente
- Hêlio Queirós - José Sarney - Alberto Silva_ Helvídio Nunes -João Lobo ~ Almir Pinto - Virgflío
Távora- Martins Filho- Humberto Lucena- Marco'ndes Gadelha- Aderbal Jurema ~Cid SampaioLuiz Cavalcante - Passos Pôrto - Lomanto Júnior Moacyr Dalla- Itamar Fr<:tnco- Benedito Ferr~ira
Henrique Santillo- José Fragelli- Jaison BarretoOctavio Cardo_sQ.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. Senadores.
havendo número regimental~ declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. l t>-SeCretârio procederá à leitura do Expediente.
~ lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER No 123, DE 1984.
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o
Projeto de Lei do Senado n"' 230, de 1980- Complementar, que "eleva o valor dos beneficias devidos aos
trabalhadores rurais e seus dependentes".
Relator: Senador Aderbal Jurema
O Projeto sob exame,_ de autoria do ilustre Senador
Orestes Quércia, objetiva que as aposentadorias e pen~ões devidas aos beneficiãrios do Programa de Assistên-

cia_ ao Trabalhador Rural não sejam inferiOres, i"especti·
varileote. a noventa e a sessenta: por cento do salârio
ri1ínlr:rlo-region3.1.
2~ A legislaçi!_o do FUNRURAL - Lei Coinplemenw
tar n9 II, de 25 de maio de 1971 -,estabelece, no entanto, em seu artigo 49, que o valor da aposentadoria por ve-lhice será equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do saw
lário mínimo de maior valor no País.
O mesmo valor vigora para as pensões, conforme o
que estabelece o art. 69 da Lei Complementar n~" 16/73.
Verifica-se, assim, que o Projeto vem Onerar a economia da Previdência Social, em oposição à norma do parágrafo úriico do artigo 165 da Constituição, óbice que o
Autor pretende contornar, mediante o envio das despe-sas dele decorrentes à conta dos recursos de que trata o
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artigo 15 da antes mencionada Lei Complementar nO? 11,

de 1971.
Ora, tais recursos, que se formam das pequenas contribuições indicadas pelo já referido artigo 15, constitueril o

orçamento básico essencial ao funcionamento do sistema
de beneficias e serviços compreendidos na PrevidêOciã
Social, não havendo confundi-los com aquelas outras
fontes de custeio que o dispositivo- COnstitucional exige

sejam indicadas sempre que se crie, estenda ou majore
qualquer prestação previdenciária, jâ que no caso a indicação há ser de recursos específicos e não tirados do con-

junto da receita da instituição.
3._Diante do exposto, nosso Parecer é pela rejeição do

Projeto, por inconstitucional.
Sala das Comissões,
de abril de 1984. -José Fragelli, Presidente em exercício - Aderbal Juremo, Relator - Helvídio Nunes - Hélio Gueiros- Octávio Cardoso - Guilherme Palmeira - Passos Pôrto - Benedito
Canellas.
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla ) - O bp.,.:
diente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUJZ CAVALCANTE (PDS- A L. Pronuncia

o seguinte discurso; Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado"res:
-- - Do Presidente do PDS jovem de Ribeirão Preto, recebi honrosa carta, datada de 4 do corrente, cuja leitura
passo a proceder, a fim de que a mesma fique insúiói
nos Anais dà Casa:
Ribeirão Preto, 4-4-84
Senador da República Federativa do Brasil
Dr~ Luiz Cavalcante.
Prezado Senador,
A Juventude Democrática Social de Ribeirão Preto,
estado de São Paulo, na pessoa de seu presidente Walter
Macário Filho, vem ju.bilosamente externar o apreço e
admiração que temos pela conduta nobre, honrada e elevada que pauta o caminhar de Vossa Excelência. Muito
obrigado.
No idealismo inerente à juventude, sempre é gratificante ver que em nossa luta pela constituição de um estado de direito democrático, pela conquista de espaço a
uma juventude-político-participativa da construção de-uma naçào livre e soberana, encontramos o brilhantismo
e a manifesta sensibilidade de V. E:v, quando da análise
dos fatos sociais.
Muito nos enaltece a referência a nossas palavras,
publicadas pelo jornal O Estado de -S. Pitulo:
·"pode o Dr. Aureliano não ter a maioria dos
convencionais, mas tem a maioria c;lo povo brasilei~
ro."
Temos a certeza que o Dr. Aureliano ê imbatível-em
eleições diretas; e na expressão ..pode não ter a maioria
dos convencionais" está intrínseca a ~peran_ça da _m~io
ria do povo brasileiro, de que a tenha.
Esperamos que, assim como V. Ex•, saibam os con-vencionais pó r de lado ~os -interesses particulares em favor dos interesses da Nação brasileira. __ _
QueremOs deixar patente que <is palavras de V._ Ex•
ecoam até esta região, ficando em nós o exe.mplo e o en~
sinamento que à juventude cabe seguir.
E somente os qufm_icos míopes e estrategistas falidos,
de interesses obscuros, não constatam as evidências dos
fatos; està claro, nunca foí tão fâcil tratar de ·suceSsão,
num:a tivemos um candiCiato com tanianflo apOio-poPular.
Porém, o temos agora, e não serão os aproveitadores
oportunistas de um sistema eleitoral em aperfeiçoãmento. defensores de causa própria, que nos desviarão dos
objefiVos maiores a que nos Propusemos.

É preciso reviver os ideais da revolução de 64.
É preciso eleger Aureliano Chaves.

Lutaremos unidos, Senador, e venceremos, pois edificamos nossa obra sobre a rocha, esta rocha que é o idealismo, e não será a tempestade que nos esmorecerá, pois
nosso compromisso- é com o futuro, e aqueles que hoje
"tombam na glória, caem nos braços da história". Walter Macário Filho, Presidente da Juventude Democrática Sociai-RP
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a meu ver, tem inteira.
razãõ o líder maior da ala jovem do PDS de RibeirãO
Preto ao externar sua convicção de que Aurelíano Chaves seria imbatível em eleição direta e tambêm quando
diz que o PDS nunca teve um candidato com tamanho
apoio popular. Tal verdade leva a este paradoxo: enquanto Aureliano é apenas o preferido de pequena
fr<lçllo do quadro dirigente do seu Partido, também meu
Partido, ele e o candidato preferido quase que pela
Nação inteira!
_?or isso, c_o_ncluo dizendo;. a vitória de Aureliano é
coroo (ogq de morro acima e água de morro abaixo: ninwêm a detém!
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado! (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Moacyr Dalla)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) ~Sr. Presidente, Srs. Senadores:
--Leio, para que conste dos Anais do Senado, o discurso
que o SenJlOr Presidente da República, General João Figueiredo, pronunciou perante o Parlamento espanhol no
dia fl recerite:
"Saúdo, nesta Câmara Alta e na pessoa de seus
ilustres representantes, o nobre e valoroso povo espanhol. Ao senhor presidente,_ agradeço, sensibilizado, as palavras acolhedoras que acaba de me dirigir
e que bem traduzem a generosa hospitalidade da
gente espanho_la.
-- Chamou---;;-s o povo espanhol, delegando-lhes o
poder que dele emana. Por sua voz, senhores senadores, a sociedade faz ouvir suas aspirações e objetivos.
O espírito civico da sociedade espanhola soube
reuriir, em torno dos ideais democráticos, a mu-ltiplicidade de matjzes que a ÇQmpõem.
Gradações diversas do espectro ideológico
encontram-se aqui presentes, sintetizadas em prova
inegável de amadurecimento político. Vossas senhorias são responsáveis, perante a História, pela exj)iesSâo das altas aspirações nacionais e pela mobilização das forças do país na realização do bemcomum.
BrasiJeiros e espanhóis confiamos em que, no&
momentos de ~rises e dificuldades, avulta a impor____ tãnci~ dos legislativo.!! na procura, pelo caminho do
d_iálqgo ~ 951 negociação, do bem-estar e da felicidade d~ cada pa(s.
A vossas senhorias, senhores senadores, formulo
sinceros agradecimentos pela consideração com que
ora distinguem, na minha pessoa, o povo e o governo do Brasil."
Palavras, Sr. Presidente, do Presidente João Figueiree~p(!.nhol.
_
Srs. Senadores, chamO a atenção _generosa_ do Senado
Federãl, en1 particular do Sr. Presidente do Senado, o
eminente Senador Moacyr Dalla, dos eminentes Líderes
do Partido Democrático Social e do Partido do Movimento Õemo_c:rático Brasileiro- para esta infor~~ção clã
maior_ gravidad.~ que se contém na edição de_ hoje, nojornãl O Estado de S. Paulo. Somente e~e jornal salvo te-

d?. perante o __I~ovo
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nha eu falhado, o que será natural, na pesquisa que fizpublica esta informação da sucursal de Brasília:
EXÉRCITO DESFILARÁ NO DIA 25
Da sucursal de Bras.Ria
O Comando Militar do Planalto e 11• Região
Militar preparam-se para comemorar, no dia 25, seu
249 aniversário de criação, coincidindo--a data com o
infCio da võta'ção, no Congresso Nacional, da emenda que res~abelece as eleições diretas para a Presidência da República, de autoria do Deputado Dan~
te de Oliveira.
Ampla programação, como ocorre todos os
anos, será cumprida no ámbito do CMP- Distrito
Federal, Goiás e Triângulo Mineiro: Somente em
Brãsília poderão desfilar, no mínimo, quatro mil
soldados pertencentes às várias unidades com sede
no Distrito Federal- efetivo que normalmente tem
sido empregado_ nos desfiles milítares. Uma extensa
instrução serâ expedida pelo comandante militar do
Planalto, general-de-divisão Newton Cruz, pala os
Cdtnandantes das unidades. Está previsto o desfile
- militar no Setor Militãr Urbano, a dois quilômetros
do Con_gresso Nacional, leitura da ordem do dia do
comandante do CMP e missa para os milítãres da
guarnição.
Fontes militares procuraram ontem afastar qualquer vinCul~çãO entre a reS'ta do CMP e a possível
apliCãÇão de medidas de emergência no Distrito Federal, caso haJa_ ameaça ~~ perturbação da ordem._
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a preocupação de
me dirigir à Biblioteca do Senado Federal, e de ali
demorar-me por algumas horas, manuseando os jornais
do ano passado que circularam nos dia 25 e 26 de abril.
Em nenhuni desses joranis, Sr. Presidente, principalmente e particularmente no Correio Braziliense dos dias 25 e
26 de abril, e no Jornal de Bruma, do dia 26 - aliás,
agradeço a atenção da Bancada do PDS e do ilustre Senador Itamar Franco- encontra~se qualquer referência
ao aniversáriO do Comando Militar do Planalto. Não
há. Passei mais de duas horas procurando nesses jornais
e não encontrei a mais leve menção, a menor alusão à
data de 25 de abril como sendo aquela da criação do Comando Militar do Planalto.
O Correio BrazilleÕSe, do dia 26 de abril, publica, na
primeirá página, uma fotografia em que aparecem os
principais líderes do Partido Democrático Social, comandados pelo saudoso Senador Nilo Coelho, pelo Senador José Sarney e pelo Deputado Nelson Marchezan,
ladeados em fotografia de seis colunas, pelo Ministro
Rubem Ludwig e pelo Ministro Danilo Venturini,Ouúas
autoridades que não conheço, e também pelo Ministro
Saraiva Guerreiro, das Relações Exteriores.
No dia 25 de abril do ano passado, os Ministros Danílo Venturini e Saraiva Guerreiro convocaram os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
os Líderes do PDS das duas Casa do Congress-o,- para
dar ciência à liderança poHtica do Governo sobre dois
fatos da maior importância que tinham luga\r, naquela
data, em nosso País. Primeiro, a crise provocada pelos
aviões líbios nos aeroportos de Recife e de Manaus. Segundo, do regresso do Ministro Dãnilo Venturíni de sua
viagem ao Suriname, onde se desincumbira de atribuições que lhe haviam sido delegadas pelo Senhor Presidente da Repúblic~ e pelo Mi~istério das Relaçõ~ -~
teriofes.
Nenhuma comemoração, o que seria natural, o que seria lógico, ó que fariaparte da natureza das coisas e das
instituições., e que teria recebido os aplausos do CongresSo Nacional. da população de Brasília e do próprio povo
brasileiro. Nenhum desfile militar aconteceu em Brasília
no dia 25 de abril do ano passado.
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Agora, por mera coinCidência, anuncia-se para o dia
25 de abril, data da votação da Emenda Dante de Oliveira, um desfile _de quatro mil soldados do Exército brasileiro, a apenas dois quilómetros do prédio da sede da organismo físico do Congresso Nacional.
Sr. Presidente, isto é uma provocação ao Congresso
Nacional. Tenho certeza de que não é provocação do
Presidente da República - certeza absoluta - porque
as palavras do Presidente da República, que acabo de ler
e que foram pronunciadas perante o Parlamento _espanhol, e cuja Lnserção eu pedi de V. Ex' a gentileza de
mandar proceder nos Anais do Senado Federal, as palavras do Presidente da República são uma exa_Itação ao
convívio das cidadanias. É o próprio Presidente quem
afirma perante õ Parlamento espanhol que a homenagem do Senado da Espanha ao General Figueiredo se
traduzia comq «uma homenagem do povo e do maior
poder da Espanha, que ê o Poder Legislativo•. "do povo
espanhol e do Legislativo espanhol ao povo brasileiro e
ao Governo brasileiro."
Por conseguinte, Sr. Presidente, nós não podemos entender que esta provocaçã_o possa partir sem que o Presidente da República, que ê o Comandante Supremo das
Forças Armadas, deixe a sua sensibilidade manife"Star-Se
afetada perante o povo brasileiro, porque não é isso que
nós brasileiros queremos, quer sejamos da Oposição ou
do Partido Democrá_tjcQ_Soci.al. Não_ queremos conflagração de espécie alguma, pelo contrário, queremos a
aplicação total da Constituição Federal, o respeito integral à superlei em vigor no País, que o Presidente da Repúblicajurou respeitar, e que nós, no nosso ato de posse,
juramos cumprir e defender. 1! o que todos nós quere-mos. Não queremos que oficiais da Polícía Militar do
Distrito Federal encostem as suas metralhadoras no peito de um Senador d_a_ República, _como aconteceu anteontem no Distrito Federal. Nãot Sr. Presidente, nós
não queremos isso - e o Senador que teve a metralhadora encostada em seu peito está neste plenário. "E: preciso
qu_e esta denúncia seja feita à Nação, a fim de queJJ Presidente da República, que não está sabendo desses fatos,
seja "informado e conclame os seus subordinados ã paz,
porque esses atas de provocação não podem prosseguir.
E o_ General Newton Cruz, não representa, em hipótese
alguma, o Exército brasileiro.
O Sr. Benedito Ferreira (PDS -·GO.)- Permite V.
Ex' um aparte~
O SR. FÁBIO LUCENA- Quem representa o Exér.:
cito é o Presidente da República, o Ministro do Exército,
o Chefe do Estado Maior das Forças Armadas~-Os -Ministros dos 4 Exércitos, os oficiais superiores na patente
de General de Exér_cito, no exercício de postos de comando. Esses sim, Sr. Presidente, representam o Exército
brasileiroA E desses oficiais generais, este Congresso e o
povo brasleiro não têm ouvido ou recebido provocaçõesA.
Não é posstvel, Sr. Presidente, que o General João Baptista Figueiredo, depoiS de todo esse e5forço por nós oufros reconhecido, de manter a ordem e de manter a disciplina nos escalões militares, venha consentir que um general de_3 estrelas, como Comandante Militar do_ Planalto, possa se investir da representatividade que não possui, da representatividade do Exército brasileiro, que faz
parte da Nação dos brasileiros, e não pode ser confundido com o General Newton Cruz.
Ouço, com muita honra, o nobre Senador Benedito

Ferreira, ____________________________________ _
O Sr. Benedito Ferreira- Senador Fâbio Lucena, fico
realmente preocupado em ver-um homem com a sua lucidez, com seu discernimento, confundir, talVez pelo clima, pela emocionalidade do momento em que vivemos,
confundir, turvar O seu raciocíriío, -a su~dilteligência tão
brilhante.
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O SR. FÁBIO LUCENA -Gostaria que V. Ex~ me
ajudasse então a desturvar o raciocínio.

como discurso de OpOsição o que V. Ex• proferia até o
ponto, e longe de mim do seu discurso, .. ,

O Sr. Benedito Ferreira - Esta é a minha tentativa de
contribuir com os propósitos de V. Ex•, que sei são os
melhores possíveis.

O SR. FÂBIO LUCENA- V r Ex~ tem todo esse direito.

O SR. FÁBIO LUCENA Senador ...

Estou a sua disposição,

O Sr. Benedito Ferreira- Nobre Senador, pelo que
fui informado, esse desfile, em função do aniversârio da
Brigada Militar do Comando Militar do Planalto, ocorrerá no Setor Militar Urbano. Não vejo, Excelência,
como possa ter sentido de provocação uma manifestação
inteiramente doméstica, íntima, festiva e- sobretudo iitterna, como essa que se propõe realizar para festejar o
aniversário do Comando Militar do Planalto. Tenho receio de que V. Ex• possa estar sendo vítima de uma leitu~
ra aPressada do Jornal, e -entender que a distânciã~ s~ja 2,
3 ou 4 quilômetros, é pouco significativa. Ao que me
consta, antes de qualquer outro processo, de qualquer
especulação, a informação que eu tenho - e V. Ex• me
ajudaría se confirmasse ou me desenganasse, se é que eu
estou enganado - esse desfile ocorrerá no Setor M ilitaf
Urbano, ou seja, na área específica de manobra, de funcionamento do Comando Militar do Planalto. Eu pediria a V. Ex•, salvo engano da minha parte, que realmente
tirasse das suas preocupações esse as-pecto de provocação, porque eu não vejo como os mantenedo_res da ordem, os guardiães da ordem, como preceitua a própria
Carta Magna, tivessem o propósito, com esse tipo de comemoração, de provocação, como parece que V. Ex• está entendendo.
O SR. FÁBIO LUCENA- Nobre Senador Benedito
Ferreira, V. Ex• de fato traz luzes para a questão. O noticiáriO- informa que o- Comando Militar dO Planalto e
tambérri festejará O seU aniversário eri'i GOiás, que a área
de jurisdição do Comando Militar do Planalto e Estado
que V. Ex~, muito honrosamente, representa no Senado
Federal. Eu lhe perguntarfã, il.Obre Senador Benedito
Ferreira; se V. Ex~ já viu alguma vez em Goiás festejar-se
o aniverSário do Comando Militar do Planalto? V. Ex~
tem ciência dtsto?
O Sr. Benedito Ferreira - Não, devo confessar a V.
Ex' que nunca tive esta preocupação de acompanhar.
O SR. FÁBIO LUCENA- Exatamente, ninguém teve.

O Sr. Benedito Ferreira --Realmente niniuém teve,
talvez. Mas acho que V. Ex• está sendo vítima, como disse, do momento, Realmente não vejo, honestamente,
passado esta turbulência, que aí está e é louvável que V.
Ex• esteja preocupado porque o momento é_ de preocupação, sei que V. Ex• não tem interesse, nem propósito
de por mais lenha na fogueirii. Mas, na realidade, serenados os anõnimos, V. Ex~ vãi verificar qtie não tem sentido esta conotação de provocaçãO que está emprestando
ao episódio.
O Sr. Octávio Cardoso :- Permite-me V. Ex

O Sr.
Virgnio Távora- Senador Fábio Lucena, estamos na fila.
O SR. FÁBIO LU_CENA Octávio Cardoso.

Ouço o nobre Senador

O Sr. Octávio Cardoso- Estou acompanhando o discurso de V. Ex~ com toda atenção, como não poderia
deixá-lo de fazê-lo já que V. Ex• é um atuante parlamen~
ta r de Oposição e que cumpre com denodo o seu dever
de parlamentar opoSicionista. Até aChei que ia bem

O Sr. Octávio Cardoso - ... até o ponto _em que falou
em provocação._ Ora, nobre Senador, assim como seria
absolutamente impróprio o Poder Executivo ou uma autoridade militar emitir juízo sobre algumas atitudes do
Congresso Nacional, comemorando ou deixando de comemorar determinados eventos militares que eles devam
comemorar. É possível que comemorem um primeiro
aniversário de um determinado evento, só venham a co~
memorar o décimo, o-décimo quinto ou o vigésimo e que
nesse interregno_ não tenham comemorado nenhum outro, como nós_t_ambé;m costumamos fazer aqui ne-stã
Casa e na Câmara Federal, algumas comemorações que
nem sempre são anuais. Então, acharia muito próprio
que V._ Ex• estranhasse ou resgistrasse a coinCic!ência.
O SR. FÁBIO LUCENA -

Pois não.

O Sr. OctávioCardoso- Agora, acho que V. Ex• estâ
indo longe demais ao entender esse desfile, em -~rea militar, como uma provocação ao Congresso N~cional.
O SR. FÁBIO LUCENA- Gostaria, apenas, q-ue V.

Ex• fosse breve em seu aparte_ porque meu tempo é cronometrado.
O SI'· Octãvio Cardoso- Já termino. A Mesa será tolerante com V. Ex• Além do mais a notícia que V. Ex• comenta,_coincide com o mandato do Presidente Aureliano
Chaves, que sabiamente está empenhado pelas eleições
diretas e não permitiria, comõ--Comandante Supremo
das Forças Armadas, tamanho acinte-à independência
do Poder Legislativo. Certamente eiltre as virtUdes que
seus seguidores exaltam, estaria esta a de preservar a sua
autoridade de Presidente da República. Penso que V. Ex•
se precipita--nó que diz respeito à provocação. Quanto ao
estranhar a coincidência, acho que até aí V. Ex~ vai indo
bem.

O Sr. Virgílio Távora- Permita-me V. Ex• um aparte?
O- Sr. Benedito Ferreira - Permita-me V. Ex• um
aparte? Só quero esclarecer a V. Ex• um ponto_.
O SR. FÁBIO LUCENA- Darei apartes desde que
aguardem dois minutos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqui está ã infOrmação
do PRODASEN, do Centro de Processamentos de Dados do Senado Federal. O Comando Militar do Planalto
foi criado pelo Decreto n'>' 64.138, de 26 de fevereiro de
1969. Pois bein, a ci'iaÇão -do camando, nobre Líder
Humberto Lucena, nobre Líder Viergilio Távora, foi no
dia v'ínte e seis de fevereiro e a· cOmemoração vai ser no
dia vinte e cinco de abrH.
Pasme V. Ex• Sr. Presidente;Coin esta infofffiaçàá. V.
"Ex•, tenho certeza, em toda a süa vida pública, toda ela
paumilhada de sacrifícios, galardoada de glória-, mas
também obstaculizada por provações inúmeras, V. Ex• e
os Senadores da República, sem nenhuma excessào, jamais viram aJgo semelhante. Seria como se fossemos ceimemorar a Independência do Brasil no dia vinte_de dezembro ou no dia ~ez de janeiro, quando a Independência do Brasil é comemorada, Srs._Senadores, no dia 7 de
setelnbr6-"de cada ano-. isto não é provoCação, então, o
que é, meus senhores'?. Ensinem a este neófito; ã eSte
principiante, a este incipiCnte, com ''C" evidentemente, a
este acólito das coisas, que procura buscar a verdade, já
que a verdade, Sr. Presidente, em rigimes onde o capuz
da invisibilidade toma conta dos olhos públicos, essa
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verdade é muito difícil de ser Iobrigada em determinado
lugar, notada mente quando as cisrcunstâncias São riluito
tumultuadas, as situações muito adversa, como estas Circunstâncias e situações compactua:íSTNação brasileira.

O Sr. Benedito Ferreira aparte?

Permite-me V. Ex' um

O SR. FÁBIO LUCENA- Se_V, Ex' permite, tenho
que ouvir agora, não apenas por riiotivo regimental, mas
por obrigação étic'ã, o eminente Seriado r Viergí1io TáVO-

ra, que me solicitou a apafte antes de V. Ex• e depOis,
com muito prazer, ouvirei V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a campainha.)- Lembro ao nobre orador quejã se
esgotou o tempo de que dispunha,_ V. Ex• dispõe de dois

minutos para encerrar o seu dis.curso.
O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Eminente Senador
Fábio Lucena, farei um aparte rapidfssimo. Uma coisa é
o Comando ser organizado no dia "X" e outra coisa é
ser instalado. Resolvida a sua primeira indagação. Segundo, esta semana mesmo houve dois desfúes corres~
pondentesjustamente à co.niemoração d3. 'Arma de Enge~
nharia e do Serviço de Intendência no Setor Militâr Ur~
bano e não se fez nenhuma atoarda. Pelo simples fato da
coincidência da da tu V. Ex• levanta a sua extranheza,
que acredito, com a explicação aqui dadã, está perfeita~
mente resolvida. Provocação será se nós atribuirmOs,' i
quem está cumprindo apenas uma rotina militar, desíg~
nos outros daqueles que realmente tem.
O SR. FÁBIO LUCENA- Embora V. Ex•, que é niiM
litar, esteja afastado_ da caserna há algum tempo, V. Ex•
conhece, nobre Senador, muito mais mais que qualquer
um de nós, as normas que regem as festividades rriilítãM
res.
No Amazonas, a independência do Brasil só foi comu.:nicada, Sr. Presidente, a então Capitania no dia 9 de novembro de 1823, mais de um ano depois da Independência, e_ nem por isso no meu Estado nós comemoramos aIndependência do Brasil do dia 9 de novembro de cada
ano.
Agradeço a informação do emineflte Senador Virgílio
Távora que não devo atribuí-la ao espírito de corpo porque o corpo do espírito do eminente Senador, atualmente, é o ·congresso Nacional, é o Senado da Repúblic'!L.
Este mesmo Senado que o General Lyra Tavares, quando aqui esteve, convocado nos termos da Constituição,
definiu como a Casa do povo. Cas~ o_nd_e mora o povo. e
que aquí ele veio, sobretudo, pai=a ver O povo.
·
Sr. Presidente, eu apelo ao Presidente da República,
em nome da concórdia, da harmonia e da paz nacionaiS;
tã_o indispensáveis para que nós-orasileiros possainoS
consolidar, vez por todas, a integridade e a grandeza de
nossa Pátria-, eu apelo ao Senhor Presideáte da República que Ponha termo às provocações, a expressão vai no
seu exato sentido vemacular, do General NewtOn Cruz.
Porque, Sr. Presidente, não é possível que um só homem,
sozinho, faça tanto mal a tantos brasileiros quanto o Sr.
Newton Crui venl fazendo--a- Cste País.
-- O Sr. Benedib;t Ferreira- Senador Fábio Lucena, V.
Ex• vai-me permitir o apúte?
O SR. FÁBIO LUCENA- Sr. Presidente, é indispensável que o Presidente da República, desta vez, cumpra
com o seu dever constitucional. A constituição é clara ao
definir o Presidente da República como Comandãnt"e Su~
premo das Forças Armadas, que são organizadas corÍI
bases na hierarquia e nos limites da lei e da ordem.
Portanto, Sr. Presidente, é indiSpensável qUe-o Presidente da República, General João Figueiredo, Ponha
termo a essas provocações, porque essas provocações a
nada conduzem, só coduzem à discórdia: E n_em o p_ovonem o Exército querCin ã illsc6rdia em -seU corpo. _:..Os

promotores d::~ discórdia, e da desordem, da dissociação,
do--divórcio, clã--divisão, da- sucessão entre civis e militares não têm mais vez neste País, E para que nã~ tenliam
vez é necessário que sejam afastados de determinados órgãos de comando, onde apenas desservem a farda verde
que a ele, ao General Cruz, não pertence, porque pertence ao Exército e à Pátria dos brasileiros. Era o que tinha
a dizer. (Muito bem!)
- O Sr: Benedito Ferreira- sr: Presidente, peço a palavra para -Uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Tem a palavra o nobre Senador Benedito Ferreira, para uma comunicação.

O. SR. BENEDITO FERREIRA (PDS - 00. Para
uma comunicação. Sem reVi'são do orador.)- Sr. President~. S.rs. Sena.Qo_r~:
Verifico, prOfutldamente pesaroso, como muitas vezes
os hoinens mais categorizados podem ser vítimas da
pressa e dª desinformação.
Eu t~~tei, Sr. Presid~nte, como de meu dever, em que
P~Se s·. Ex• ~ ..Senador Fãb:io LuCena es!ar pressionado
pelq r~gimeÕio _em conseqUência das advertências de V.
Ex•, poupai' S. Ex• o prolongar esta série de equívocos
qt;~e _cuJ.qii_Õo_u_ com uma profunda injustiça. Eu queria
poupar S. Ex•- porque o sei um homem de bem, um
amante da verdade e visceralmente contra as injustiças.
Ora, S. Ex•, no calor...
• O SR. PRESIDENTE (L0manto Júnior)- Peço a V.
Ex• que seja breve.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Eu tentareil Sr.
Presidente. Mas, eu gostaria de colocar bem a minha posição. V. Ex• percebeu o meu esforço para apartear S.
Ex•, com o que eu pouparia o Senado Federal destas explicações que tento dar neste momento. Mas o assunto ê
muito grave, Sr. Presidente, daí que eu peço a V. Ex•que
me rele\i'e alguns minutos mais.
S. Ex' diz que o Gtneral Newton Cruz, desserve a farda, desserve porque ele está cumprindo rigorosamente
um ritual, em festejando-a criação do Comando Militar
do Planalto pelo Decreto n9 48.138, de 25 de abril de
196CfS: t'Xti foi vítima de uma informação precipitada do
PRODASEM, equivocada. Agora, o que é mais grave,
Sr. Presidente, neste coralário de equívocos...

·o Sr. Fávio Lucena- Eu não sabia que V. Ex• era um
concorrente do computador. V. Ex• deve ser uma peça
da informática.
O SR. BENEDITO FERREIRA com as colo('ações que V. Ex•

Eu. preocupado

O Sr. Fábio Lucena- V. Ex• deve ser um homem
bemético.

ci~

() SR. BENEDITO FERREIRA - Não. não sou,
Exa. Eu sou um modesto colega de V. Ex•
O Sr. Fábio Lucena - Eu li informações do Senado
Federal.
O SR. BENEDITO FERREIRA - Senador Fábio
Lucena, eu estou tentanto esclarecer o problema e vejo
que V. E:x.~ ...
_ O _S_R. PRESIDENTE (Lomanto Júnior. Fazendo
soar a caJP.painha.)- Nobre Senador Fábio Lucena, em
_-~lic~~ào pessoal"_ não_ cabe aparte.
O SR. BÉNEDITO FERREIRA - Sr. Presidente,
veja V. Ex• como a einoção vai tomando conta das coiM
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sas.- Eu dou _a S. Ex.• os fatos objetivos, concretos, dou
oportunidade a S. Ex• confrontar a sua verdade com a
minha, mas a impaciência -e a angústia de S. Ex~ chegam
ao ponto de agora infringir o Regimento. Mas eu compreendo a emocionalidade de S. Ex•. É tão emotivo que
já teve um problema estomacal e sabemos que é consi.
qliência de sua emotividade.
Mas, veja bem, Sr. Presidente, eu sei que intenção do
Senador Fábio Lucena não era injustiçai'-um home-m de
bem como o General Newton Cruz. t um homem cumpridor de ordens, como todo bom cidadão, sobretudo
um cidadão fardado, que é pago para cumprir e manter
ordens. Logo, eu não vejo como esteja o General Newton Cruz festejando o Decreto n9 48.138, de 25 de abril
de 1960. Agora, vem o mais grave, Sr. Presidente: a comemoração não ê no dia 25, não; ela é no dia 22, agora,
no domingo. Ela não é no dia 25, como noticiou o jornal
que vitimou S. Ex• das más informações, da desinformação diabolicamente orientada para provocar este tipo
de debate aqui nesta Casa.
Isto sim, Sr, Presidente, é malícia, isso ê desserviço ao
País, ocupar o tempo do Senado, ocupar a inteligência
do Senador Fábio Lucena para construir esse amonteado de injUstiças que S. Ex~ cometeu. Primeiro, porqut a
solenidade é no dia 22. Segundo, eu também estava ligeiramente mal-informado ela não será lá no Setor Militar
Urbano, ela será aqui na Esplanada dos Ministérios, na
sede do. Comando e, mais importante ainda, com a presença de S. Ex• o Governador do Distrito Federal. Porque vai aproveitar, comemorando antecipadamente para
evitar possivelmente esse sentimento que poderia advir,
de que seria uma provocação, será festejado no dia 22
para, também, homenagear o Mártir da lndependência,
o grande Tiradentes.
Vê-se, pois; Sr. Presidente, como realmente o clima e
os ·dias em que nós estamos vivendo são propícios a esse
tipo de iniqUidade. Estão aí os dados, estão aí as informações, que eu submeto ao Senado e à inteligência do
Senador Fábio Lucena, e eu espero que S. Ex•, com a
mesma dignidade com que fez essas injustiças ao nobre
General Newton Cruz, S. Ex• faça agora os reparos.
Muito obrigado a V. Ex• (Muito bem!)
SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma
breve comunícação.
O Sr. Fábio Lucena - Sr. Presidente, com base no art.
16 do Regimento, por ter sido citado, nominalmente
peço a V. Ex• que me conceda a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Fábio Lucena.
O SR. FÁBIO LUCENA (PMDB- AM. Para explicação pessoal: Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente;::
Agfadeço a orientaÇão do Senador Henrique Santillo,
que me deu aS luzes necessárias para que eu pudesse ocupar de novo esta tribuna, tão indispensável para a defesa
do Senado Federal e, principalmente, do povo brasileiro.
A informção por mim transmitida está contida ein O
Estado de S. Paulo, Jornal da maior responsabilidade e
de credibilidade secular. Aqui está a informação, em O
Estado de S. Paulo, dando o dia 25 de abril como data da
criação do Comando Militar do Planalto.
Sr. Presidente, aqui está a.informação do PRODASEM, Serviço de Processamento de Dados do Senado
Fideral:_ ''Origem: Põder Executivo:-D~Cr~to: 64.138.
Data: 26 de fevereiro de 1969. Texto: Cria o Comando
Militar do Planalto.
Eu gostaria que V. Ex• mandasse confrontar a informaÇão do-- CáffiJ)utadOr do SeDado Federal -- serviço
sério, ião sério que é da alçada de supervisão do Presidente do Senado Fed!!fal, um dos substituto& do Presi-

0716

Sábado 14

dente da República- aliás requeiro V. Ex•, nobre Sena~
dor Lomanto Júnior, que mande confrontar a infor-

mação do PRODASEN, por meu intermédio transmitindo ao Senado, com o papel ou com o documento, cuja
natureza não _conheço, lido pelo eminente Senador pelo
Estado de Goiás.
Então, não há informação apressada, não há emotividade. Aqui estão os jornais do ano passado, por mim
exibidos daquela tribuna, todos com os timbre da Biblíoteca do Senado Federal, para provar que eu estive na
Biblioteca do Senado, e não em bibliotecas particulares,

o que equivaleria, ou nem mesmo nos arquivos do jornais, porque cu fiz questão de dar caráter oficial timbrado, Sr. Presidente- aos atas que-pratiquei, conscientemente, Taz poucos minutos, daquela tribuna. Na
Biblioteca do Senado _há o termo de responsabilidade da
retirada dos jornais, Por -mim assinados.
Sr. Presidente. peço a V. Ex• que mande retirar também esse documento, para confrontar com esses elementos que eu exibo em plenário, a fim de que s_e c_onslate, se
positive que não houve emotividade, que não houve
truncamento__ na informação, que não houve precipitação
no transmitir da informação, que não houve nenhuma
forma de distorcer os fatos, que_ estão conforme eles fo~
ram veiculados pela imprensa e positivados por infor-mações oficiãls do Senado _Fe_deral. Isto é, não houve a
menor das intenções delinqUentes que se quer atribuir de
modo s_util, e injustificável, porque se tratam de fatos, se
tratam de gravames e se trata, sobretudo, Sr. Presidente,
da defesa das Jis~ra _dos atas d9s mais altos escalões fede;~
r ais no setor militar.
Então; Sr. Presidente, que fique muito claro. A informação foi trazida ao Senado, depois de ter percorrido
um longo -caminho para a formação de um ajuiZamento
sobre os fatos, assim COmo o juiZ que-analisa os autos, os
apanha os elementos da prova, que se dividem pelo contraditório processual~ a fim de reTirar do bojo do processo o convencimento que vai habilitá-lo a lavrar uma sentença em consonânica cp-maS normas do DireiTo, sem as
quais não é posSível promover a justiça.
Logo, Sr. Presidente, que fique bem claro, não há
emotividade. Falou-se até de crise estom~cal, alusão a
uma úlcera que me castigava fazia tempos, e da qual fui
operar no Hospital de Base do Dístritõ Federal. E daí,
Sr. Presidente? O eminente Senador Virgílio Távora também sofreu, no mesmo tempo em que eu me achaVa hospitalizado, intervenção cirúrgica em hospital no Distrito
Federal.
Onde esses fatos interferiram na cristalinidade do ra·
ciocín1o, e d_o_ pensamento do homem que tem procuração do seu Es~ado para representá-lo nesta Casa, num
momento grave, Sr. Presidente, em que só (atos verdadeiros, absolutamente verdadeiros, conduzidos pela lógica do pensamento e do raciocínio, pela intencíonalidade
de bem _cometer a~ ações, somente esses_atos devem prevalecer nos debates aqui no plenário do Senado Federal.
Assim sendo, Sr. Presidente, fica a denúncia: é provocação. Telegrafei ao Presidente nacionaJ do PMDB, De·
putado Ulysses Guimarâes, a fim de que oriente os
membros do Partido a não aceitarem tal típo de provocação. E, ao mesmo tempo, peço que V. Ex•, Sr. Senador
Lo manto Júnior eventualmente na Presidência do Senado Federal, do qual é o seu Vice-Presidente legítimo,
peço a V. Ex!_~ que inspira respeito e impõe respeito,
porque respeito não se pede, respeito se inspira, respeito
se impõe- que, com o galardão prateado dos seus cabelos, de onde transluz, para o Senado, a longa experiência
de vida que anima V._ Ex~. que mande cotejar as informações que eu, Senador pelo Amazonas, trago ao Senado, informações procedentes, primeiro, de um joranl da
maior seriedad_e que é O Estado de S. Paulo, depois com1parados com documentos oficiais do Senado, que V. Ex•
mande cotejar essas informações com as daqui do outro
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lado oferecidas pelo eminente Senador Benedito Ferreira, cujo afã, cujo fim, cujo objeti~9. tenho certeza, é o de
ajudar na elucidação dos fatos, com bol;l- intenção. Só,
Sr. Presidente, que de boas intenções anda cheio o inferno ...
Era o que tinha a dizer. (Mui to bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Henrique Santillo, para uma
breve comunicação.

O SR. HENRIQUE SANTILLO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGE À REVISÃO DO
ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena, como
Líder do PM D B.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Com·o
Líder. - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Não poderia deixar de repercutir neste plenário um
fato da maior importância no panorama político nacio~
nal da atualidade. Refiro-me à entrevista coletiva que o
Presidente da República em exen::ício,_ Sr. Aureliano
Chaves, concedeu hoje à imprensa no PatáciÕ do Planai~
to, na qual, entre outras, S. Ex~ fez as seguintes afirmações peremptórias~ "sou pelas eleições diretas imediatamente". "se fosse deputado votaria na Emenda Dante
de Oliveira", "não preciso de porta-vozes para falar em
~_eu nome, comul']ico-me diretamente com a imprensa",
"graças a Deus, nunca precisei desmentir as miha·s·afirmações":
Ao congratular-me com o Presidente Aureliano Chaves por suas categoricas declarações que bem se coadunam com o seu temperamento e, mais do que isso, com a
sua formação de homem público que me acostumei a_ admirar na outra Casa do Congresso Nacional, quando fui
seu colega e, ali, sempre o enco_ntrei na linha de_frente na
defesa dos princípios- democráticOs- e de_um naCionalismo puro, a ponto de S. Ex• ter sido ameaçado de _cas_sação, após 1968, pelo sistema dominante de· poder, por
haver votado na Comissão de Constituição ~Justiça, da
Câmara dos Deputados, contra a licença para processar
o então Deputado Márcio Moreira Al~es, desejo salienM
tar que, justamente pela sua atual postura, indo ao encontro dos anseios nacionais, é que S. Ex• tem conseguido, conforme comprovam as pesquisas de opinião pública, um grande respaldo popular. S. Ex• não deu apenas o
seu apoio às eleições di retas, jã pafã. Presidente da República; mas discordou também da política e.conúmica
do Governo; denuncioU os prejuízos imensos causados
ao Brasil, pelos acordos firmados pelo Governo com o
Fundo Monetário Internacional e com os bancos estrangeiros, chegando mesmo a levar esses assuntos à pauta
de_entendimentos do mais alto nível na sua recente visita
aos Estados Unidos da América, quando _foi recebido
não só pelo Vice-Presidente Bush, mas também pelo próprio Presidente Reagan.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós da Oposição, temos o dever d~ exaltar, com toda is_enção, esse
posicionamento do Presidente em exercício, Aureliano
Chaves e, de dizer que ele vem ajudar bastante o coroamento desta campanha de imobilização popular, que
não apenas nós, da Oposição, estamos realizando, pois
como tenho repetido, 99,9% da sociedade brasileira é a
favorda realização de eleições diretifs-para Presidente, na
sucessão do atuat Chefe da Nação.
Ainda no último dia 10, assistíamos no Rio c!e Janeiro a
uma verdadeira consagração popular; mais de I milhão
de pessoas nas ruas, na cidade do Rio de Janeiro~ que é
ainda para mim a CapitarCultili'ai do Brasil e por onde
passa, como disse n9 me,u pronunciame!ltO a~i, o meTIdiana polttico nacional- uma demonstração i~eqmvo·
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ca Qe que esta bandeira não pértence a todo o povo ora·
si.Jei_ro por achar que só através deste caminho é que conseg~.liremos sair da imensa crise institucional, económica,
social e cUltural em que mergulhamos desde 1964.
Por que isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Porque a
Nação sabe que só através do voto popular nós teremos
condiçõeS âe conseguir a rotatividade do poder na Presidência da República.
Nào foi por outra razão que também ontem, em Goiânia mais de quinhentas mil pessoas também se encontravam, na praça púbtíca para levar os seus aplausos a esta
campa~ha que, a cada dia que passa, vai se tornando vitoriosa, apesar de todos os óbices que são levantados no
seu caminho.
O Sr. Henrique Santillo aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. HUMBERTO LUCENA- Com muito prazer,
nobre Senador.
O Sr. Henrique Santlllo- Meu nobre Líder Humberto Luc_ena · as posições do Sr. Vice-Presidente daRepública: Aurdia~10 Chãves, realmente merecem um reg"íStrõ ·especial nesta üi.sa: Soube coinpreender a vontade
política nacional, a manifestação, diria da quase unanimidade do povo brasileiro, estâ sabendo compreender,
como homem público experiente, que a verdade política
é a verdade do povo e que a alternativa que o povo brasileiro está cOnstruindo com essa maravilhosa mobilização, é a da eleição díreta para a Presidência da República, imediatamente. Ontem, tivemos em- Goiânia
mais de meio milhão de pessoas ocupando suas praças e
suas avenídas centrais; há três dias, tivemos mais de um
milhão de pessoas, na Candelária, no Rio de Janeiro.
Certamente hoje teremos centenas de milhares de pessoas ocupando as praças e as avenidas centrais da cidade
de Porto alegre que serão, estou certo, pequenas para
abrigar a multidão de gaúchos unidos ao restante do
Brasil, da Nação brasileira, para a conquista do-caminho
democrático, da verdade democrática das urnas, pelas
eleições diretas: Gostaria, no entanto, eminente Líder de,
reportando ao discurso pronunciado agora há pouco, da
tribuna do Senado, por nosso companheiro, Senador FáM
bio Lucena, dizer que também me preocupam muito os
sinais, a meu ver, evidentes de provocações ao Congresso
Nacional e à sociedade brasileira Como um -todo, no momento. A sociedade unanimemente, diria eu,- está pro~
movendo essa maravilhosa campanha, ímpar na sua história, mãfcante mesmo da nossa identidade nacional,
pcir(jue ~ealizando-se nos grandes e pequenos centros;
realizando-se nas grandes metrópoles brasileirãS, mas
também lá no sertã"o nordestino; lá nas matas da Ãmazô·
nia _e lá no~ confins do_s cerrados goianos. Portanto, marcando uma verdadeira identidade nacional, a sociedade
está faze~ do da fo~m-~ a mais ordeiJ;"a e pacífiCa p.ossívet.
Não houve, até agora, até o momento, nenhum incidente
de monta para que_ pudéssemos dizer o contrário.. O
Congresso Nacional também discute, aqui e na Câmara
dos Deputados, a gravidade da situação brasileira e a alternativa que o_ povo busca, da forma mais-tranqUila,
pacífica e ordeira possível. No entanto, as provocações
existem e partidas de' grupos de extremistas da dirita, ai·
tamente minoritários, mas ainda com algum poder de
fogo nest~ País. As provocações existem e constatamo·
Ias não- apenas quando tentam cercar o edifício-do Congresso Nacional, com tropas, mas, nas notlcias propo_sitadamente tendenciosas veiculadas por todo o País, nãO
poucas vezes comprometendo, de prop6sito até mesmo o
Presidente desta Casa, conseqüentemente PreSidente do
Congresso Nacional, o senador Moacyr Dalla. Nessas
.n.Qtícias tentam também comprometer Deputados, Senadores. prortlovendo-se a intriga, disseminando notíciaS
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falsas, boateiras, propagando, por exemplo, propositadamente, a iminência da decr_etação do Estado de emer-

gência ou de medid?s de emergência, aqui e ali, tudo -de
forma engendrada e propositada tudo partindo sempre
das mesmas fontes, das mesmas origens, sempre com o
mesmo propósito e objetivo: tumLiltuãf a vida nacional,
tentar o estabelecimento do pânico, intranqiiilizar a-So-ciedade brasileira e o Congresso Nacional, que procura
representá-la, bem ou mal. Na verdade, esses grupos minoritârios existem e-precisam ser denunciados à NaçãO.
porque_ê através dessas denúncias que tentaremos coibilos ou que tentaremos coibir a sua nefasta ação sobre o
Congresso·_e sobre a socie-dade brasileira. Ninguém aqui
- estou certo - está se alimentando de preconceitos,
nem de passionalismos a não ser o indispensável à ati vida de política, porque ela sempre traz a marca do emocionalismo e - é natural, porque os seus assuntos são
se.mpre muitO complexos- irá atingir a vida humana de
forma mais direta possível. Mas Sempi-i estaremOs disto estou certo - Senadores e Deputados, suprapartidariamente, dispostos a não aceitar essas baratas baixas
e provocações. Como membro da Mesa do Senado e,
portanto, do Congresso Nacional, iodicado para dela
participar pela Bancada altiVa do meu Partido, através
deste aparte, nobre Lider, quero, também, juntar-me ao
Senador Fábio Lucena como aos demais Parlamentares
que têmieita.o mesmo, nesta dC:nú.ncia que, a meu ver, é
a forma de coibir os grupos minoritários radicais da extrema direita que não des_ejam ver este País democratizado. Na verdade, eles têm .inúmeros privilégiOs a d_efender. Eles têm, sobretudo em número muito raro- muita
coisa a esconder e a ocultar, mas que fiquem certos de
uma coisa: a sociedade órasifeira està -iniiitOITi'iiis~pr-eO..:
cupada com o seu futuro dõ que erii resOlver o s-eu Passado. Ela não abrirá armários para de lá desalojar esqueletos, defuntos, quaisquer q-ue sejam. Estou absolutamente, certo de que a sociedade quer mesmo- neste presente em que começa historicamente a conquistar a autoconfiança- vencer da forma mais maravilhosa possível,
para construir o seu futuro. Apenas, é Claro, os erros do
passado continuarão na sua memória histórica, mas,
sobretudo, para que eles não se repitam no futuro, sobretudo como aprendizado histórico. Jamais o passado será
resolvido, estou certo disso. Não anima a soéieOade o
espírito de vingança, de revanchismo; só meia dúzia de
tresloucados é que imaginam--e temem isso e tentam prOvocar e tumultuar. Não aceitaremos prOvocações, é _Cfaro. Estaremos, dia 25 próximo, votiridO--e, 'acredit.o, ·
aprovando a emenda que estabelece eleições diretas para
a Presidência da República, por 2/3 ou mais da Câmara
dos Deputados e por 2/3 ou mais, espero, do Se-riado Fe~
dera!. Desculpe-me V. Ex• pelo alongado aparte. Não
tive condições de usar da palavra hoje. Pricisava tam~
bém dess'e desabafo político. Estamos dando, nós, povo
brasileiro, e não a oposição, uma demonStração de-ílnla~
durecimento poHtico: Mais de um milhãO de Péssoas no
RiO de Janeiro sem nenhum incidente, partiCiparam daquele comício, mais de meio fnilhào de pess-oas em Goiâ~
nia também sem o míniirlo" incideilte; Crii Porto Alegré;
hoje, da mesma forma, e- em todas as capitais do Pafs da
mesma forma, nesta maraVilhosa bu-sca da identidade
nacional construída nas praças e nas ruas. Graças a
Deus, o povo brasileiro acordou de forma ordeira, pacífica, sem se contaminar pelõS-'fadicalíSffiôS-idColÓgjCos,
mais sábio do que as suaS f:liies._ O povo constrói, sem
esse radicalismo, na estC:ira de seus canlinhos, este Pais,
esta potência, este Brasil grande, aí sim, grande, esta Pátria amada, aí sim, amada.
O SR. HUMBERTO LUCENA - A intervencão de
V. Ex• vem ao encontro deste e de outros pronunciamentos que já fiz, neste--PlenâriO,-a.-respettOOa atual situação
nacional. V. Ex• está coberto de razão quando se refere a
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essas provocações que temos aqui denunciado, quase
que diaria-men-te, e que visam a criar um clima de crise
artificial em Brasília, às vésperas da apreci3ção, {>elo
Congresso, da Emenda Dante de Oliveira ..

O Sr. Fábio Lucena me V. Ex• um aparte?

(PMDB- AM.)- Permite-

O SR. HUMBERTO LUCENA - ... como sói acontecer toda vez que há em tramitação, no Poder Legislativo, um projeto de natureza polêmica, cuja aprovação
possa desagradar o Poder Executivo.
Há poucos dias trouxe a minha palavra de condenação
veemente diante da prisão arbitrária de I4 a f5 cidadãos
brasileiros que vinham caminhando de São Paulo, em direção à Capital Federal, para participar de todos os
eventos i"elaciçmados com a apreciação da emenda das
eleições di retas. V. Ex• se refere mUito bem, e o Senador
Fábio Lucena tem pontificado, na tribuna, nesse sentido,
a respeito das notícias quase diárias ameaçandO-nos de
novas medidas de emergência, se forem necessánas-.
A propósito, nobre Senador Henrique Santillo,
lembro-me que, tambêm, hoje, na sua entrevista, o Presi~
dente em exercício, Aureliano Chaves, condenou frontalmente qualquer tipo de pressão sobre o Congresso Nacional, inclusive a decretação de medidas de emergência,
chegando a afirmar que seriam inteiramente dispensá~
vCis, pois asitUação era de tranqGilidade. Por conseguinte, V. Ex' fala por todos nós neste instante, e a sua palavra diz bem do nosso estado de espírito.Nós, da Oposição, estamos vigilantes dentro e fÕra do Congresso,
para continuar denunciando qualquer ameaça ao livre
funcionamento do Congresso Nacional.
Ouço V. Ex•, nobre Senador Fábio Lucena.
O Sr. Fábio Lucena- Nobre Líder Humberto Lucena, não poderia deixar de inserir, com sua permissão, em
seu oportuno pronunciamento, dois fatos da maior importância: um relacionado com o Dr. Aureliano Chaves
e outro com o eminente Senador Lomanto Júnior, ambos publicados no Corrio Braziliense, na edição de 26 de
abril, do ano passado; "Aureliano põe política em dia
com -f'ígueiredo." "Para V. Ex• Ver, nobre Líder, como ê a
vida; vivendo e aprendendo.
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tes figuras dO PMDB~ Como Ulysses Guimarães, como o
saudoso Teotônio ViLela, como V. Ex•, como Itamar
Franco, Henrique Santillo, Hélio Gueiros e tantos outros que pontificam--aqui no Senado Federal. Mas o Dr.
Aurelían0 Chaves evoluiu, nobre Senador Humberto
Lucena, e isso conforta muito a Nação," desde que ele
aceite o convite de participar, no dia 16, da passeata em
favor das eleições diretas, que se vai realizar em São Paulo. E o fato relacionado com o eminente Senador Lomanto Júnior- para V. Ex• ver, Sr. Presidente, como a
História nos fornece lições da maior sapiência, e como a
Imprensa é o grande Veículo da história contemporânea,
porque atravês dos jornais, do rádio, da televisão que se
faz, que se escreVe, que se vê e que se ouve a bístória con~
temporânea no cotidiano. Délio diz a Lomanto preferir
candidato civil à sucessão.
Há algum tempo, o Senador Lomanto Júnior
(PDS/BA) cultiva o hábito de almoçar aos sábados com
o Ministro da Aeronáutica Délio Jardim de Mattos, seu
velho amigo, desde a época do Governo Castello Branco. No cardápio, além de um suculento churrasco, os
principais assuntos políticos do momento, fazem o. "pra~
to do dia". Segue-se a notícia e vêm fatos que,eu conside~
ro da maior importância: Bem humorado e atencioso
com a impresa, Lomanto Júnior comentou ontem alguns
dos assuntos discutidos no último encontro com o Ministro. Segundo ele, apesar de não ter opinião formada
em favor deste ou daquele candidato. Délio está convencido de que o próximo Presidente da República deve ser
um civil. Indagado sobre se votaria no candidato do governo caso seu arquiinimigo político, Antônio Carlos
Magalhães fosse indicado para a vice~presidência, Lomanto respqndeu que, se o ex-governador da Bahia estivesse na mesma chapa de Deus, "eu fecharia com Satanás". Nobre Senador, essa alusão ao eminente Senador
Lomanto Júnior é apenas para demonstrar a coerência
extraordinária do Senador Lomanto Júnior, que sempre
ocupou postos públicos através do voto popular, e não
será desta vez que o Senador Lo manto Júnior irá fugir a
sua tradição e a sua própria história, deixando de votar
na emenda que restabelece a eleição direta para Presidente da República.

Aureliano:
,. .;. . . Passamos em revista o quadro económico,
político e social do país - afirinou o Vice·
Presidente Aureliano Chaves, ontem depois de sua
primeira audiência- com o Presidente João· Figueiredo, desde que se ausentou de Brasflia, há quatro me-ses, Po-r razões de saúde. Como responsável pela
coor~_!l~ção do proces~o sucessório, o Presidente
Fígueii'edo_ irá -exercê-la em sua pler~-itude, "como
não poderia deixar de ser"; e com o apoio da Nação
de um modo geral. e. "isso convéin à Nação';; observou ainda Aureliano Chave~.·
A_ vida republicana brasileira sempre foi assinalada pela coordenação natural do Presidente da República nos processos sucessórias, lembrou o VicePresídente, ~·Desde- a República Velha e depois do
Estado Novo sempre foi assím. Alguêm questionou
o Presidente Outra ou o Presidente Juscelino nas
convenções do PDS?".
Indagava o Dr. Aureliano Chaves, para obter resposta
da História, menos de um ano depois, quando o VicePresidente foi escorraçado da mesa das decisões, e hoje,
arrependido, digo eu, porque homem de fibra, homem
investido de todos os dotes, que se impõe ao exercício do
relevante cargo de Vice-Presidente da República, jamais,
lamentavelmente, e o digo com muita dó, jamais, quan~
do pontificante in-contestável do poder, disse os concei..:
tos que hoje expende, todos eles copiados de preeminen-

O SR. HUMBERTO LUCENA -Quanto ao Presi·
dente _em exercí!jo, o Sr. Aureliano Chaves, V. Ex' ter-_
minou afirmãndo que ele evoluiu, e por isso é que eu estou na tribuna, para saudar com euforia esse progresso
de S. Ex• que nesse momento vem ao encontro das nossas idéias, dos princípios que sempre defendemos como
norteadores da vida política institucional do País.
Aliás, não foi somente ele que deu passos adiante. Nós
hoje conhecemos, dentro do próprio PDS, um grupo que
vai crescendo, tanto na Cârriara dos Deputados como no
Senado que é o chamado grupo "pró-diretas", que já
conta na outra Casa do Congresso com mais de 70 Deputados, número suficiente para assegurar ali os 2/3
para aprovação da Emenda Dante de Oliveira. E aí é
onde eu gostaria de voltar a lembrar a imensa responsabilidade que vai caber ao Senado. Se por acaso viermos a
ter essa grande vitória na Câmara doS Deputados, como
tudo indica, com esse grande apoio dentro do PDS à
Emenda Dante de Oliveira, ludo dependerá desta Casa.
Aí, Senadores como V. Ex•, Sr. Presidente Lomanto Júnior, que corno lembrou o Senador Fábio Lucena, sempre defenderam as eleições diretas- e lembro~ me até de
que V. Ex• foi o refator e deu parecer favorável a uma
emenda pelo restabelecimento das eleições diretas para
Presidente da República - não poderão agredir o seu
pa-ssãdo e, certamen-te; ªai-ão também a sua contribuição
para que o Congresso possa corresponder a esse grande
anseio popular.

O Sr. Joilo Lobo- Permite V. Ex• um aparte, nobre
Senador?

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•
O Sr. Joio Lobo- Nobre Líder, eu serei breve porque o tempo de V. Ex• jã está no limite. Eu não poderia
deixar de fazer este aparte ao pronunciarr:iento de V. Ex•
Entendo que não há provocação por parte do PDS nas
suas atitudes: nós somos profundamente tolerantes,
principalmente no que se refere ao direito que tem as
Oposições de desencadearem a campanha pelas diretas.
:t: um direito legítimo das OposiÇões tentarem a rotativi-

dade do poder, tentarem arrebatar do PDS o poder que

nado Federal, está crescendo o apoio à Emettda Dantes
de Oliveira. O qUe nós esperamos é que V. Ex'-s, tenham
a necessária sensibilidade política, para votar naquela
data a favor dessa grande aspiração nacional. V. Ex's
não haverão de decepcionar o povo brasileiro.
O Sr. Jorge Kalume- Permita-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA --Pois não.
O Sr. Jorge Kalume - Sempre ouvi dizer que em todos os movimentos existe uma versão que diz~ ..A minha
versão, a tua versão é a verdadeira." Conversava outro
dia com um companheiro, também pr6-diretas ...

hoje ele tem. O fato da evolução do Vice-Presidente Au-

reliano Chaves já estar levando para os comícios das diretas, é uma coisa que nós respeitamos. E. um correligionário que nós muito admiramos, e aprendemos a
admirá-to ao longo de sua carreira, que tem o direito de
mudar a sua estratégia. Não acredito que. issO vã -cOntribuir muito para a eleições di retas; ele não teve condição
de conseguir se firmar na disputa a que se propôs desde o
início nas eleições indíretas, e agora muda com muita naturalidade a sua estratégia, para ver se consegue nas
eleições diretas. Mas, nobre Senador Humberto Lucena,
não há nenhuma provocação por parte_do PDS. Temos
nos comportado com todo o espírito democrático, estamos recebendo tudo com muito falr-play, atentos apenas
para que a ordem seja niantida. Ao contrário qo que V.
Ex's acusam, nós estamos fazendo patrulhamento ideológico, nós nãO estamoS ameaçaiido marchas sobre o
Congresso Nacional de Prefeitos, de Vereadores e de
chefes polfticos, nós não estamos nem preocupados com
a encenação no dia da VotaÇão da -eme-n-da, com toda a
transmissão em rede naciõnal de televisão, como se fosse
um jogo de futebol.
O SR. HUMBERTc;> LUCENA imprensa, nobre Senador.
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um direito da

O Sr. Joio Lobo - Achamos tudo isso uma provocação e não estã.mos reclamando nada da atituçl.e de V.
Ex•s Até as datas comemorativas de festas de entidades
militares são tidas como provocações ao dia da vot_ação.
Então, nobre lfder Humberto Lucena, aclto que o PDS
está se comportando com muita tranqUilidade, com muita calma, sem tentar provocar, sem formar patrulhamentos ideológicos. Acho que a nossa atitude é bastante serena. Nós temos consciência- de nossa posição e não nos
sentimos de maneira nenhuma, nem ameaçados, nem
obrigados a seguir uma bandeira que é das oposições e
votarmos, porque se não votarmos, não teremos eleitores. Essas coisas não nos atingem. N 6s todos somos velhos políticos calejados e sabemos o valor que essas coisas têm.
O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• se engana.
Ninguém acusou o PDS de estar nos fazendo provocações. Em absoluto. O que foi colocado neste plenário
pelo Senador Henrique Santillo, pelo Senador Fábio Lucena por mim e por outros Senadores da Oposição, foi
clima psicológico que estaria sendo criado pelo sistema
dominante de Poder, no qual se insere o governo que V.
Ex• apóia, para gerar em Brasília, uma crise artificial. Já
hã poucos dias, a pretexto de uma blitz para apreensão
de carros roubados, chegou-se até a empiquetar as rodovias de acesso a_o Dislrito Federal e vários incidentes
ocorreram, inclusive, segundo o .Senador Fábio Lucena,
envolvendo até parlamentares brasileirOs. Portanto, V.
Ex• hâ de convir comigo que o seu -aparte não tem a menor procedência, até porque o nosso intuito é o de trazer
o PDS para apoiar esta emenda. Estava jU:stamente dizendo, quando V. Ex• me interrompeu, que· no partido
de V. Ex•, tanto na Câmara dos DeputadoS., como no Se-

O SR. HUMBERTO LUCENA- Como V. Ex•!
O Sr.Jorge Kalume-- Não. Sou a favor das indiretas,
Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA -

O Sr. Jorge Kalume aqui bem claro.

Não creio.

Faço questão de deixar isto

O SR. HUMBERTO LUCENA -

1'; uma pena.

0- SR. HUMBERTO LUCENA -

Exatamente.

Mas, já que V. Ex~ falou nos comícios pró-diretas e os
achou tão reduzidos, perguntaria a V, Ex•: quantos
comícios V. Ex.9s realizaram pelas indiretas?
O Sr. Jorge Kalume - Não é necessário, por(jue a
maioria do povo estâ a favor das eleições indire(as.
O SR. -HUMBERTO LUCENA - Isto é uma pilhêria, nobre Senador, e de mau gosto. Toda a Nação está mobilizada lembraria a V. Ex' neste momento a pesquisa de opinião pública que foi feita e que terminou
dando 97% do povo a favor das elições &retas, iinda no
meio da campanha.
O Sr. Fábio Lucena- Não acredito que o nobre Senador Jorge Kalume tenha esquecido as letras do Hino do
Acre. Amanhã vou trazê-las para S. Ex'

O SR. HUMBERTO LUCENA- V. Ex• nãQ hã de
querer que toda a população de todas as cidades compareça aos comícios. A presença de um percentual bem expressivo da população de cada capital e de cada cidade
nos comícios expressa o apoio incontestável da quase
unanimidade da sociedade brasileira.

O Sr. Jorge Kalume- Excluam-se os cantores.
O Sr. Jorge Kalume- No momento, sou contra as
eleições diretas para Presidente da República.

O SR. HUMBERTO LUCENA -

No seu íntim-o,

não.
O Sr. Jorge Kalume - Então, diziã o companheiro
que em todo o Brasil, apesar da mobilização feita pelos
Governadores e outros poHticos interessados nas
eleições diretas, não se conseg1:1iu reunir nas praÇaS
públicas brasileiras seis milhões de brasileiros, quando a
nossa população está calculada em fiais de cento e vinte
milhões. O que vale dizer: 5% apenas;- até agora-, fOram
assistir os comícios, não sei se só pelos comícios, se ape•
nas pela parte política ou se atra"ídos pela festa, pelos
Cantores, pelos musiCistaS qu-e Já cOmpan!cerani. Agora
mesmo, a respeito da Guanabara, por exemplo, que se
propagou que um milhão de pessoas compareceram, leio
O Globo a opinião de um pró-diretas, o engenheiro Mac
Dowell. Ele disse; eu sou pró-diretas. Porém, diz no final;
-Sou a favor de eleições diretas. O que frz foi apenas
um estudo técnico e considero este núinero (369 mil) fantástico. Mas, como profissional, reafirmo que, tecnicamente, seria imp-ossível haver um milhão de_ pessoas no
comício - disse Mac Dowell. isto dito por um técnico,
um engenheiro chamado Mac Dowell. Está aqui O Globo do r;lia 11. Então, não é a maioria do povo brasileiro
que quer as di retas, mas acredito, com todo_r_espeito que
tenho a V. _Ex•, a minoria atuante. Era isso que queria
depor para V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Senador
HumbertO Lucena, de há muito o ·seu tempo esgotou.
O SR. HUMBERTO LUCENA-- Eu já concluO, Sr.
Presidente. Lamento que V._Ex~ esteja tão distante da
realidade e, por isso mesmo do próprio povo, nobre Senador Jorge Kalume. Sei que a sua convicção é outra. V.
Ex• é a favor das indiretas, talvez por uma mera conveniência política ...
O Sr. Jorge Kalume- Disputei eleições diretas, mas
para Presidente da República sou a favor das indiretas,
de acordo com o preceito constitucional.
O SR. HUMBERTO LUCENA niência política, repito.

Por mera conve-

O _Sr. Jorge Kalume- Isso ê V. Ex• quem diz.

O SR. HUMBERTO LUCENA- Garanto a V, Ex'
que se os parlamentares do PDS fizerem-uma pesquisa
dentro da casa, dentro da su-a p-rópria família, encontrarão maioria-a favor das eleições diretas. Isso é inegável
nobre -senador.

O Sr. Jorge- Kalume- Os jovens todos de minha cas~
:stão solidários comigo, a favor das indireta_s.

O SR. HUMBERTO LUCENA - 1'; uma exccção o
caso de V. Ex•
O Sr. Hélio Gueiros- Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.

Pois não,_ nobre

O Sr. Hélio Gueiros- Nobre Senador Humberto Lucena, nãO sei como o Senador Jorge Kalume, primeiramente, logo no início do seu aparte, declarou que apenas
seis milhões de pessoas estiveram presentes atê agora no
comício do PMDB, e, logo em seguida, disse que um cidadão, para mostrar que é muito isento, a favor das diretas, s6 falou em trezentos e setenta e cirico mil. Quer dizer, ele na hora arranjo_u alguém que lhe disse que eram
seiS ffiilhões de brasileiros.
O Sr. Jorge Kalume- É o depoimento quede um técnico, que se encontra estampado em O Globo do dia li
do corrente.
O Sr. Hélio Gneiros- ... e, depois, fala em trezentos e
setenta e cinco mil. Vai ver que no fim tivemos só dez ou
vinte mil pessoas. Mas, pergunto ao Senador Jorge KaTume, através deste aparte,_ o _que é mais, seis milhões,
para pegar a palavra de S. Ex•, ou seiscentas pessoas
aqui neste ilegítimo Colégio Eleitoral? O que representaria mais para S. Ex•? Seis milhões, como S. Ex• confessa
que fá assistiram os comícios nas ruas, ou esSes s-eiscentos e poucos cidadãos privilegiados aqui no Colégio Eleitoral? Verifica V. Ex• que é totalmente impraticável sustentar a
das eleições indiretas no Brasil. Effibora
faça muita fé na palavra do Senador Jorge Kalume, quero crer que os filhos de S. Ex', como os filhos de quase
todos os brasileiro~, devem estar vestindo a sua camiseta:
"Quero votar para Presidente" e ..Óiretas, jâ".

tese

O SR. HUMBERTO LUCENA - Respondendo ao
aparte de V. Ex.•, diria que trnhamos uma maneira muito
fácil de resolver esse problema; era um plebiscito, ComO
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jâ propôs o Presidente Ulysses Guimarães. Se se fizesse
um plebiscito no Brasil para saber do povo se estava a fa~

vor ou contra a eleição direta, Sim ou Não, o resultado
seria esmagador, sem dúvida alguma, nobre Senador
Hélio Gueíros, a favor.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. essa campanha é uma

campanha que, como mo-itas dizem, só se iguala à da
Abollçào na História do Brasil. Repito ela não nõs pertence a nós, políticos. Ela é por inteiro da Nação brasiteira, porque a Nação está cansada dessas políticas que aí
estão, no plano instituciorial, econômi_co, social e cultural, e, como dizia de início, convenceu-se de que só através da escolha do Presidente da República pelo voto popular poderemos conseguir mudanças substanciais neSte
País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, antes de terminar, desejo, mais uma véz, chamar atenção dos Srs. SeiuidoreS -do
PDS; excetu8.dos aqueles que já compÕem-nesta Casa o
Grupo Pró-Diretas, para a ·sua imenSa responsabilidade
no dia 25, após a- Câmara haver aprovado por 2/3 a
Emenda Dante de Oliveira. É preciso que cada Senador
do PDS pense duas vezes para votar contra esse anseio
nacional. Certamente, todos aqui têm vocação política e
hão de se c;:mdidatar em 1986 porque 2/3.desta Casa serão renovados naquele ano. Portanto é indispensável que
cada um ponha de lado as suas conveniências pessoais,
os seus interesses partidários e olhe, acima
tudo,- a
Nação e a sua esperança de mudança. (Muito bem! Palmas.)

de

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Gaivão Modesto ---: Gabriel Hermes - Alexandre
Costa - Alfredo Campos - Benedito Canelas - Affonso Camargo - Álvaro Dias :...... JOrge Bornhausen - Lenoir Vargas - Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júníor) - Antes de
passar à Ordem do Dia, 3. Presidência, atendendo à solicitação do Sr. Senador Fábio Lucena, a respeito dO assunto ventilado por S. Ex~ e pelO Senador Benedito Ferreira a respeito das comemorações- da criãçâo do Comando Militar do Planalto, a Mesa, tendo feítO um levantamento, tem a informar que o que se vai comemorar
no próximo dia 22 é exatamente a cri3Ção do Comando
MHitar de Brasília e da 11~ Região Militar, ambos criados pelo Decreto-lei n~"48.138, de 25 de abril de !960. E a
parte a que se refere o eminente Senador Fábio Lucena e
que registrou a data de 26 de fevereiro, refere-se exatamente à criação do Comando Militar do Planalto~ Portanto, são dois eventos em datas completamente diferentes.
Recebi, aqui, também, aínda há pouco. da Assessoria
Parlamentar do Ministério do Exército uma c_ópia -do
convite, o que vem confirmar na informação dada, quanto à data, pelo Senador Benedito Ferreira.
Eu vou ler aqui apenas a primeíra parte:
O Comando Mílítar do· Planalto e 11' Região
Militar convida a população de Brasflia para o desfile militãr que será realizado no próximo dia 22 de
abril, domingo, comemorativo de seu 24~" aniversário de criação-que transc_orre a 25 de abril e, também, do 249 aniversário de Brasília e data de falecimento de Tiradentes, patrono cívico da nação brasileira, ambos festejados a 21 de abril.

às !&-horas e JO.minutos, destinada à apreciação das seguflltes matérias:
.
- --Projeto de ResoluçãO n9 5, de 1984;
-Projeto de Lei da Câmara n9 109, de 1978, e Projeto
de lei do Senado nl' 310, de 1981 (a serem declarados prejudicados).
O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) --Em conseqüência, a Presidência transfere Para 19 horas a sessão
conjunta anteriormente convocada para hoje, às 18 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto 1_únior)- Está finda

a Hora do Expec_liente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Võtação, em turno Ónico, do Projeto de ·Resolução n~" 127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamentar de- InqUérito, que aprova as concl~sões e
recomendações do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito in-stítuída pela ResoluçãO n~" 69, de
1978, tendo

PARECERES, sob n's 1.090 a 1.092, de 1983,
das Comissões:
·
-de Constituição e Justiça - 1~" pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do PrOjeto e da Emenda de Plenário, com duas subemendas
que apresenta; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade ejuridicidade do substitutivo da Comissão
de Minas e Energia; e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos do
substitutivo que oferece.
Em votação o_ substitutivo da Comissão de Minas e
Energia, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Apr:'vado.

O Sr.ltamar Franco- Sr. Presidente, requeiro verificação da votaç~_C!·
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Vai-se
proceder à verificação solicitada. (Pausa.)
Sendo evidente a falta de quorwn a Presidência irá suspender a sessão pelo tempo regimental a isso destinada_e
fará acionar as campanhias a fim de que os Srs. Senadores tenham tempo de se dirigir ao plenário, se assim o entenderem.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 25 minutos. a sessão é reaberta às 16 horas e 35 minUtos.)
Q SR. PRESII:iENTE (Lo manto Júnior)- Está reaberta a sessão.
Persistindo a falta de nú_mero, a Presidência deixa de
realizar a verifiCação solicitada.
A votação da matéria fica àdiada.
Nestas condições, a matéria restante da pauta, itens
n9s 2 a 7, constituída dos Requeri_mentos n~"s 857 j83,
6j84 e 896/83; e Projetas de Lei do .Senado n9s 16/82,
2-80/80- e 21/83, todo~ em fase de votação, tem sua apreciação adiada para a sessão ordinária de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Volta-se à
lista de oradores.
Con_Cedo a palavra ao nobre Senadoi Lenoir Vargas.

Portanto, trouxe, assim, o esclarecimento solicitado e
acredito que sobre o assunto não persistirá nenhuina dúvida.

O SR. LENOIR VARGAS PRONUNCIA O
DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO
ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTERIORMENTE:

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se boje,

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Itamar Franco.
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O SR. ITAMAR FRANCO (PMDB- MG. Pronunciu o _seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, Srs. Senadores: Semana passada, apresentamos projeto de lei isentando do Imposto sobre Circulação de Mercadorias a
comercialização de leite in natura.
A retirada da tribuw.ção incidente sobre o leite, medida de ressonância social, fixada em nosso projeto, visa
baratear o seu custo para a população, que tanto necessita deste básico e vital aJimento à sua sobrevivência esaú~
de, principalmente as crianças e, ao mesmo tempo, amparar o pequeno e médio produtor, este desassistido,
que, no interior, a duras penas e contra todas as adversidades, a começar pelas incompreensões e indiferença das
autoridades, emprega seu esforço e trabalho nesta árdua
atividade.
A problemá~ica, pois, que envolve hoje o leite, nos setores de consumo e produção, em nosso País, é, extremamen~. grªve e. preocupan~e e precisaria ser enc_arada
com mais interesse cuidado pelO governo, o que, lamentavelmente, não _acontece, pois trata-se da subsistência do povo.
Na verda4e, o leite, pela sua importância atimentar indiscuüVel ao ser humano, deveria, hã muito, estar sendo
subsidiado, como ocorre na maioria dos países desenvolvidos.
Os mais recentes dados levantados pela UNICEF, por
exemplo, testemunham, no campo nutricional, uma "deteriorizaçào progressiva da qualidade de vida" do brasileiro.
Fome e doença, Sr. Presidente, quer isso dizer. E mor·
te!
A desnutrição proteica d~s crianças nordestinas, até
cinco anos de idade, _atínge o índice assustador de 58%,
responsável por mais de 340 mortes de crianças de menos
-de um ano, para cada mil nascidas vivas, apesar de, em
1974, no encerramento da Conferência Mundial de Ali~
mentes, declararar-se que "dentro de uma década, nenhuma criança dormiria com fome".
A atual política pecuária, totalmente inadequada, não
atende às necessidades do País, tanto no que diz respeito
ao consumo, quanto à produção. Mantém-se, tãosomente, com pálidas medidas paliativas, que nada resolvem, antes agravam os problemas.
O resultado é a redução de quase um terço no consumo do leite face ao seu elevado preço para consumidor,
particularmente para as camadas mais pobres da sociedade, com reajustes de até 153%.
Do outro lado, o produtor também sofre as conseqUências dessa política errônea, percebendo valores desencorajadores, se contabilizarmos, no custo do produto, o preço dos insumos, mão-de-obra, matriz, instalações e a terra.
Segundo cálculos do Sindicato Rural de São Gabriel,
Rio Grande do Sul, verificou-se uma majoração de mais
de 350% neste custo: 760% no farelo de soja; 509% no sal
mineral e 460% na ração industrial.
Comparativamente, em 1980, uma vaca leiteira valia
2,2- toflefadas de adubO; agora, vale meia tonelada. Ainda em 1980, com 25 bois se comprava um trator. Nesle
ano, são precisos 127.
Na justi[icativa da nossa proposição, dissemos -que"Vem repercutindo negativamente na imprensa e junto
às organizações cooperativas que lidam com a distribuição de leite in natura a tributação que alguns Estados
estão impondo à comercialização de leite, fato que, a rigor, implica em prejuízos manifestos para produtores e
consumidores. cremos desnecessáriO; Pelo óbvio riies.mo
da situação, arrolar subsídios demonstradores do !ruísmo de que o leite constitui alimento báSico dOs brasilei- ·_
ros, sobretudo das faixas etárias mais baixas. Desta sorte, é -estranhó que se estabeleça imposto sobre a produção e comercialização do leite in natura destinado ao
consumo público, quando se sabe que esse tributo seria
inteiramente destituído_ de qualquer finalidade social,
põis, sem elevar sintomáticamente a renda tributária, só
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serviria para mais agravar a penúria das classes- menos
favorecidas de nossa sociedade.
A Constituição Federal alr.ibu_i à Uniã_o o poder de re-gular os excessos que se verifiquem no estabelecimento
da carga tributária impOSta- pelos Estados, facultandolhe o_ estabelecimento de isen_ções_mediante_Lei Complementar, desde que sejam para atender o relevante interesse social e econômico nacional. Ora, no caso do consumo do leite in natura, conforme analisamos, constatase esse relevante interesse social e econônl.ko, a justificar
a edição de Lei Complementar, estabelecendo a isenção
do ICM, em caráter nacional.
Agora, Sr. Presidente, temos recebido comunicaçõêS
de produtores e consumidores de leite de váriaS partes- do
País, manifestando sobre a nossa iniciatiVa, como, por
exemplo, o Siiidicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado de Minas Gerais, a Associação
Brasileira dos _Ind1..1,_striaís de Derivados _do Leite, e a Federação- Meridional de Cooperativas Agropecuárias Limitada, tendo o presidente desta última, Roberto Felipe
Cantusio, assim se pronunciado:
"A Federação Me_r_idipnªl de Cooperativas Agropecuárias Ltda., com sede em Campinas- SP, que congrega 25 cooperaltvas associadas com mais de 30.000 produtores, apreciou em sua última reunião do Conselho de
Administração, o problema da taxação do ICM sobre o
leite.
Em n-ome âe-fõdoS os prOdutores agropecuarislas querepresentamos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais,
GoiáS e Mato_ Grosso do Sul, desejamos externar nossa
congratulação ao Exmo. Senador por tão oportuna colocação.
Leite, único-·próâlito ainda tabelado, neste Pais, sofre
agora com a ganância dos cofres f:::tzendários, por s"er um
produto de fácil arrecadação_ e controle.
Se o prodütO não -e~~\.l.b_sidiado, como acontece nos
pafses mais desenvolvidos, esperamos que pelo menos
não seja taxado com JCM, onerando consumidores e di~
ficultando sua normal distribuição. Pronunciamento corajoso como·ao ap-resentado por V. Ex• demonstra alta
conscientização patriótica, tão-íftdispensâvel e tão carente nos homens públicos, repensáveis pelos destinos de
nosso País".
Diante da!! razões aqui arqílfdas e destas e muitas ou~
tras manifestações, Sr. Presidente, esperamos que o Congresso s_e mostre sensível à nossa proposta, dando~ lhe a
sua aprovação.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito Bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
ITAMAR FRANCO EM SEU PRONUNCIAMENTO.

Telegrama
Exm~' Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasília-- DF.
A Cooperativa de Iaticíni_o de A viré--que -co-ri&rega c>itocentos produtores, ve_m parahenizar Vossa Excelência
pelo projeto insenção ICM leite.- Ioland!l faria, Presidente.
Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasília- DF.
Parabenizamos ilustre Senador .acertada medida pedido de isenção ICM leite todo território nacionalsó poderá alfviilr cOnsuffiiâO-r brasileiro tão importante alimento.- Diretores C.A.A.R.G.Ltda.
Exm~' Sr.
Senador Itamar Franco
A Federação Meridional de Cooperativas Agropecuárias Ltda., com sede em Cainpfnas- SP., que con~
grega 25 cooperativas associadas c(!m mais de 30.000
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produtores, apreciou em sua última reunião do Conselho
de Administração, o problema da taxação do ICM sobre
o leite;.
Etn nome de todos os produtores agropecuaristas que
representamos nos Estados de São Paulo, Minas Gerais,
Goiás e Mato Grosso do Sul, desejamos externáronossa
cO_ngratulação ao Exm~' Senador por tão oportuna coloc_açãQ.
"Leite, único produto ainda tabelado neste País, sofre
agora com a ganância dos cofres fazendários, por ser um
produto de fúcil arrecadação e controle.
Se o produto nãb é subsidiado, como acontece nos
paíseS mais desenvolvidos, esperarhQS que-pelo menos
não seja iaxado com ICM, onerando consumidores e-dificultando sua normal distribuição." Pronunciamento
corajoso como ao apresentado por V. EX~- demonstra
alta conscientização patriótica, tão indispensável e tão
caren~e nos homens públicos, res-ponsáveis pelos destinos de nosso País.
-------Atenciosamente, Roberto Felippe Cantuslo, Presidente

-

FEMECAP

TLX. NR. 2427 de 4-4-84
Exm9 Senhor
Dr. Itam:.~r Franco
DO. Senador do Estado de Minas Gerais
Senado Federal Senhõ-r Senador,
Nós, da Associação Brasileira dos Industriais de DerivadOs do Leite - ABIDEL, tomamos conhecimento
através do jornal O Estado de S. Paulo de 1-4-84 de que
elaborou unl projeto de" lei c-omplementar, já apresentado no Senado, com o objetivo de isentar o leite do
ICM. Gostaríamos muito de receber uma cópia desse
projeto e, desde já, manifestarido n·osSo iócentivo ao trabalho realizado por V. S• sem dúvida de grande impor~
tância para o setor Iéitelro. ESteja certo de que nós, da
AEÜDEL, tarribém púiicipamos dessa-inobilização para
que o ICM sobre o leite dehe de ser recolhido e oferecemos o nosso apoio para que o projeto de V. S• seja aprovado.
Atenciosamente, Paulo Silvestrini, Presidente da Associação Brasileira dos Industriais de Dc::iiVados do Leite

v: sf

- ABIDEL
São João Nepomuceno, 31 de março de 84
Ao prezado conterrâneo Itumar Franco, muito sensibilizado Ii nos jorn-ais o seu pronunCiamento do ICM do
leite, agr<Jdeço em nome da classe que tem feito comentários ótimos sobre está suâ decisão. Parabéns!
Joaquim Monteiro Silva, produtor e ex-presidente da
Cooperativa, ex-Presidente do Sindicado Rural.
_Abraços,
Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasflia/DF
Nossos cumprimentos iniciativa apresentação projeto
contra ICM no leite. O. Presidente Cooperativa Barra
Mansa Claudio Martini Meirelles.
Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal
·
BrasíliaJDF
Pelo alto ale<Jnce social e econômico, cumprimentamos V. S._, feliz iniciativa apresentação-de projeto contra
incidência ICM leite in natura.
Cooperativa de Laticínios de Guaratingueta, Paulo
Moreira Rodrigues, Presidente.
Telegrama
Senador Itamar Franco
Sala das Sessões Senado Federal
Brasílla/bP (70160)
Tomamos conhecimento da sua iniciativa nõ sentido
de isentar do _imposto (ICM) o leite in natura e o parabe-
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nizainos principalmente por ter aferido com acuidade,
em sua justificação 'o alto Yalor social desse produto in~í~p_ensável à alinientàÇã<:; da nossa p-opulação pt Cordiais saudações - Cooperativa dos PrOdutores de leíte
da Altu Paulista Ltda.
Telegrama
Exm9 Sr. Deputado ltamar Franco
Senado Federal
BrasíliafDF
Nossos sinceros agradecimentos ilustre Senador briIhaftie defeSa ·prod~tO-res de leite. - CAPEBE.
Telegrama
Sellador Itamar França
Senado Federal
Brasília/ DF
- Vimos ;,tcompanhando longa data trabalho profícuo
defesa agricultura principalmente pecuária leiteira. Recentemente estamos verificando interesse Vossa Excelência na eliminação lCM no leite. Sabedores do projeto_ de
lei do Senado propondo isenção total ICM Território
Nacional, parabenizando~o interesse voltado favor produ(oreS de leite e consumidores. Na certeza continuar
essa luta obtendo o almejado por todos nós, queremos
afirmar o que mais pesa na produção nacional seja agrícola ou industrial são os impostos, logicamente maiores
causadores inflação interna do País. Com admiração e
respeito, nossos Amplexos - Victório Spir, Diretor da
Cooperativa de Laticinios Vale do Paranapanema Ltda.
e membro do Sindicato Rural de Presidente Prudente.
Telegrama
O. D._Senador Itumar Franco
Senado Federal
Br!.lsília/DF
Classe produtora leite parabeniza DD Senador Itamar
Franco iniciativa projeto contra incidência ICM, votos
sucesso.. - Paulo José Porto, Presidente._

Telegrama
Senador_Itamar Fr:.~nco
Congresso Nacional
Brasília/ DF
Congratulações pela iniciativa de apre.~entução de projeto contra incidênci<i de ICM no leife in ativa em todo
Território Nacional.
Cooperativa Regional do Sul de Minas Ltda.- José
Teixeira Mendes, Diretor-Presidente.
Telegr:.~ma

Senador Itamar Franco
s-en-ado Federal
Brusflia- DF (70160)
Projeto de Lei apresentado ilustre Senador, isentando
ICM du comercialização do leite in natura, merece amplos uplausos, especialmente porque atende anseios toda
população saudações.- Laticfnios União S/ A.
Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasíli'cljDF
Parabenizamos feliz iniciatiYa p-rój"e"tO- côntfii"iriCidênci:.~ ICM tio leíte in natura todo Território Nacional. Sebastião Henrique Junqueira de Andrade, Presidente da
Cooperativa de Laticfnios Linense Ltda.
Senador Itamar Frunco
Senado Federal
Brasília- DF
Parabenizamos vossa Excelência pela apresentação de
Projeto de Lei Complementar, que trata de isenção dQ
Imposto sobre Circulação de Mercadorias- _ICM,-a comercialização de leite in natura, - Carlos Alberto Maosul', Vice-Presidente, S/ A Fábrica de Produtos Alimentí.
cios Vigor, --- -
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Excelentíssimo Senhor
Senador Itamar Franco
Em nome d::l maior bacia leiteira do País, a Cooperativa Regional Agro Pecuária Campinas, parabeniza V. Ex•

COOPERA'I'IVA REGIONAL AGRO-PECUÁRIA
DE SANTA RITA DO SAPUCAI, LIMITADA

Registrada no Ministério da Agricultura, no Serviço de
Economia Rural sob n9 5.807, em 12-1-1959
Registrada na Secretaria de Inspeção de Produto Animal,
cia de ICM no Jeit_e ln natura, em todo Território Naciosob p9 1378, em 29-7-1959
nal - José Carlos Duarte, Vice--Presidente da Coop.
Rua J9ão Euzébio deAimeida, 528---:- Fones: 631-1031Reg, Agro Pcc. Campinas
631-1125-631-1213 (PABX)- Cx. Postal 94-37.540
Telegrama
::':'-Santa_Rita_d9 S_!lpncaí- MG.
CSR - Dir. 84/874
Senador Itamar Franco
Senado Federal
_Santa Rit_cu:lo Sapucaf, 5 de abril de 1984
Brasília/ DF (70160)
Senador Itamar Franco
Parabenizamos V. Exf pela magnífica iniciatívã,-VíSan_ Congresso N<!Ç.içnal
do defesa interesse do povo, ati:'avés projeto de-henÇáo--- ~sília - Dis!ri19 Fed_eral
ICM no leite fluído. Certos ilustres pares acompanhaPrezado Se_ng,dor,
rão. V. Ex~,_juntamente nossOs aplausos oíerecemos pie- Temos acompanhado peta imprensa a cruzada que v.
no apoio. Saudações,- Alves Azevedo SjA. Comércio
Ex• Yem deserivolvendo contra a cobrança do ICM no
Indústria - Pasteurização Mariliense Ltda. - Laticfleite comercializado in natQ.ra.
nios Vale do Paranapanema Ltda. - Laticínios AdaNão podemos permitir que a voracidade fiscal princimantina Ltda. - Laticínios Avenida Ltda.
palmente do Estado de Miflas Gerais - em nome do
equilíbrio orçamentário, cometa mais injustiças, onerando os exauridos recursos dos consumidores e instituindo
Telegrama
de
forma cruel um imposto que atingirá principalmente
Senador Itamar Franco
as camadas menos privilegiadas.
Senado Federal
Melhor faria o governo se tivesse coragem de implanBrasília/DF (70160)
tar de. forma eficierlte a- Campanha de Alimentação EsCumprimentamos ilUstre Senador pela oportuna iní--·eólar
em todo o estado.
ciutiva, através _apresentação Projeto de Lei isentando
- - Estamos--solldáiios com a luta de V. Ex•
leite in natura do ICM -medida que [avOrecerâ esPecial~
Cordialmente
mente população mais carente.
Dalton Luiz Telles, Diretor Presidente
Cordialmente. Ribeírõ Fonseca Sj A Laticínios
pela iniciUtlva de apresentação de projeto contra incidên..:

Telegrama
Senador Itamar Franco
Senado Federal
Brasília/ DF
Parabenizamos eminente Senador pelo Projeto de Lei
que isenta ICM comercialização leite in natura. En"ráifza-mos importância matéria Vital para todos segundos envolvidos.- Carlos Machado Costa, Dir. Coop. Lat. Entre Rios.

O SR. PRESIDENTE (Lo manto Júnior) -Concedo
a palavra ·ao nobre Senador Álvaro Dias.

O SR. ÁLVARO DIAS (PMDB- PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, .Srs. Senadores:
Pq,de-s.e navegar contra o.vento e chegar a portos seguros, ma_s é impossível segUir longe, quando sf: vai contra
a mar~ _çi-ª_História ~ se in~iste_em_ contrariar o que está
no âmago da vontade popular e no cerne da consciência
política de Uma Nação. Por isso, quero deixar registrado
aqui meu testemunho sobre este momento critico da luta
Telegrama
nacional pela democratízação do País e, em especial,
Senador Itamur Franco
- sõbre as fi!iÇões que ela assume em nosso Estado do PaSenado F cderal
ramí e as conseqUências que podem ser extraídas da imBrasniafDF
pressionante mobilização soci31 e política a que ali assisParabenizamos V. Ex• (vg) iniciativa apresentação - - timos. E que, _c_omo mostraremos, reflete, certamente, o
projeto contra incidência ICM no leite in natõrãeintodO-que se- passa nas bases de toda a Nação.
Território Nacional (pt) - DiretorJa da Cooperativa
Há_ pOucos dias, culminou no Comício de Londrina,
Agropecuária MuniCfpio Resende Resp. Ltda.
uma etapa importante dessa mobilização pelas Diretas
já. Iniciada em pleno período de féiiaS de verão- janeiSão Paulo, 4 de abril de 1984
ro-- em Curitiba, onde mais de 60 ma pessoas compare- Ao
ceram e, <itivamente, participaram dO comício de lançaExm9 Sr. Senador
mento da Campanha estadual, ela se espraiou por todo o
Itamar Franco
Estado e surpreendeu a todos, pela intensidade do engaSenado Federal
jamento popular e pela magnitude dos contingentes reuBrasília- DF
nidos, a nós mesmo que ajudamos a organizá-la.
Senhor Senador,
Ao longo de pouco mais de 80 dias, nada menos de
Em nome dos 3.100 produtores de Leite tipo B filiados
120 horas de comício foram realizadas, em 41 municíà Associação Brasileira dos Produtores de Leite B, locapios, reunindo, vejam os senhores, em praça pública,
lizados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Río de
mais de 15% da população total das cidades do Paraná;
Janeiro, vimos parabenizar V. Ex~ pela apresentação de
afora
os que, em seus bairros e comunidades, compareprojeta contra a incidência de !CM -sobre o-leite de con~
ceram a manifestações~ preparatórias e a tos espontâneasumo.
mente organizados. Em grande parte dos comícios locais, fizeram-se presentes -algumas ocupando dezenas
Aproveitamos a oportunidade para enviar-lhe docude ônibus e de veículos particulares - delegações dos
mentos que podem fornecer subsídio para a defesa desta
municípios círcunvizinhos, onde nãO poderíamos, por
digna causa.
absoluta falta de tempo e de meios, organizar novas manifestações. Em Londrina, cidade com cerca de 310 mil
Colocando-nos ao inteiro dispor de V. Ex~ para quaishabiúáttes, compareceram nada menos de 60 mil pesquer esclarecimentos adicionais, subscrevemo-nos-.
so.as.
Em Si queira Campos, numa das áreas pioneiras do
Atenciosamente
Estado, onde vivem não mais de 20 mil pessoas, o comiPedro Nelson Corrêa Gonçalves, Presidente
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cio reuniu mais de 15 mil participantes, vindos de toda a
stia região de influência. Foi algo emocionante. Tal
como pudemos _assistir em várias ocasiões.
Nós, da comissão organizadora, nos vimos obrigados,
mesmo dividindo_os encargos e tarefas, a percorrer mais
de 15 mil quilómetros de estradas, a voar mais de 50 horas e a comparecer a mais de uma centena de cidades,
para contactar .os lideres locais, ouvir-lhes as recomendações e acertar providências, para realizar as concentrações e o!ganizar as delegações rnunicipaís. Tudo isto,volto a repetir, em pouco mais de doze semanas.
Ao lado da impressionante sensibilização que nos foi
proporcionada pelos Comidos em si, esta foi uma opor--=-'-unidade ímpar, inexcedível, de auscultar e mesmo para
_discutir e perscrutai- a vontade política de nossa sociedade. lmpar, porque mesmo em nossa campanha eleitoral,
os temas de âmbito geral, de alcance nacional, de pro~
jeção institucional, não foram tão intensamente colocados e de forma tão nítida e articulada. I!Jexcedível, porque não estava em questão, como na campanha eleitoral,
uma escolha part_idária, uma opção por pessoas e programas de interesse imediato, mas sini Os destinos mesmo da Nação, as queixas, as decepções, os ideais e as aspirações das bases fundamentais do País.
Por tudo isto, creio que nosso testemunho não se limitarâ [Is conclusões subjetivas de um homem público, ao
seu relato anódino de visõeS pessoais, ou a um virtual
gesto proselitismo. Antes poderá ser tomado como uma
mensagem transmitída por todo um povo, através de um
de seus concidadãos ..
Todos sabemos Que o Paraná é uma sfntese do Brasil.
Assentado em bases a_grícolas e numa vasta população
rural, contém cidades arraigadas_em tradições seculares,
como" inetrõpoles regionais que vivem o auge do século
XX. Sua população e estrutura social resultam da confluência de movimentos migratórios e de vertentes culturais e política.s representativas de várias regiões e de
vários estamentos sociais de todo o Brasil. Daí ser pertinente afirmar que, hoje, as aspirações e posicionamentos
políticos dos paranaenses refletem legitimamente aquilo
que vai na consciência e na postura de todo o BrasiL
Tomando, portanto, com base, o que costatamos em
nosso estado e, de modo suplementar, o que pudemos
ver em São Paulo, Rio e em outras unidades da Federação, estamos seguros de que podemos reproduzir com
fieldade o que são os principais pontos da vontade política do povo brasileiro.
Um prim~9 _e mui~o claro item, ê o de que a campanha pelas eleições diretas significa, de um lado, uma tendência que ultrapassa largamente os lemas Qásicos com
qUe foi fnicíadll, e, de outro, que ela consegue aglutinar,
com em nenhum outro movimento da história recente de
nosso País; literalmente todos os segmentos da sociedade, em torno de objetivos explícitos e comúns.
Com efeito, a mobilização nacional, a partir mesmo de
seu início, passou a mostrar que o brasileiro não apenas
quer resgatar set;t inalienável direito de escolher seus gevernantes e,_ em especial, o Presidente da República,
como põe neste pleito a sua clara vontade de, através
deste ato, encaminhar, pacifica e institucionalizadamente, profundas reformas nas estruturas do Pai~. E, o que é
mais importante, não admite protelações da concretização destes objetivos. Tanto que, chamado aos comicios por um lema de "eleições diretas", acabou levando
os organizadores a acrescentar-lhe o ..já"; e isto não foi
induzido, ~ão foi senão um reconhecimento, ao longo do
processo, de que não só o povo que mudar, corno não
admite tergiversações, não admite escamoteações, não
admite__ engodos como o da Hejeições diretas sim, mas
não para agora".
Entretapto, a urgênCia com que o povo quer sua vontade cumprida não ãdvém de opção circunstancial, mo-
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mentânea. Pudemos sentir o quanto o tema das condições institucionais e políticas está enraizádo - e aí a
razão da mobilização Udquiiir ·um --caráterp01íclãSs1sta
- na percepção de que as condições Sociais e eConômlcas a que o Brasil foi levado pelo regime, são absolutamente inaceitáveis, indesejáveis. E de que os atmi.is grupos dirigentes do Estado brasileiro não i:lOSSileilfTú~m legitilnidade, nem credibilidade, nem opções programáticas, ideológicas e operacionais, qtierpã:iã: detlélar a crise,
quer para reencetar um processo de desenvolvimerito

como requer a Nação.
Vejain, Srs.-Senadores, que não se trata de pura e simplesmente discuti"{ u!riã ãJreiliãifcia de grupos polítiCos
identificados com esta ou aquela parcela da opinião-e-de
interesses, de uma ou de algumas regiões. f: surpreendeu~
te a unanimidade de sentimento da Nação de__que os
atuais quadros de poder perderain, plana e rasamente, a
representativídade~ o acatamento da Nação, T~m__ficado
muito claro, aí não apenas na reação da praça pública,
mas em- todos canais de cQmunicação fõáTial e informal
da sociedade, que se alarga o divórcio entre a Nação e a
configuração goVernamental que pretende corporificar o
Estado.

Por isso não nos surpreendem os desenc_ontros e as di~
visões_ Causadas pela mobilização nacional pelas_diretas
so_bre o PDS e sobre as cúpulas·governislaS; ela pura e
simplesmente acirrou os conflitos e in<;Qropatibilidades
gerados anteriormente pela substituição de um projeto
político hegemônico -_apanágio dos anteriores governos da Revolução- por disputas grupistas e pe-rsonalistas, que pouco ou nada têm a ver com as reais çortentes .
políticas da Nação. Porque, diante do_veredicto popular
implícito nas manifestações públicas, não há outro caminho para os presidenciáveis pela via indireta, senão voltar as costas ao povo e aprofundar os conluios de cúpula,
para garantir algum tempo de sobrevida ao esquema de
domínio forç<,~.do das in_stij_yjções.
E-aí reside uma violência instit_ucional inominável; a
Nação exige uma revisão substancial do arcabouço cons-

Ata da
2~

titucional e político-institucional, que começa pela imediata restauração do pleito direto para a Presidência, e
-em ·contrapartida, o Governo e seus acólitos vêm com
--· m·âTs Uma -próPOSta· de remendo aos frangalhos da Carta
Magna que nos foi outorgada em 1967 e quejâ foi vilipendiada por mais de duas dezenas de emendas, a maioria das quais para chancelar casuímos, que deveriam assegurar a manutenção ·de um poder ilegítimo e desacreditado.
O povo, nas Praças -públicas, também deixou patente
sua recusa, seu rechaço à quebra desabrída e írrecorríve(
dos padrões éticos e jurídicos que deveriam pautar a vida
pública e os negócios privados. Em boa parte, a revisão
dos mandamentos constitucionais, a devolução das prerrogativas do Legislativo, a redefiniçãO das regras fundamentais de funcíonamento da sociedade e _ct_ã economia,
têm por escopo sanear o exercício dos papéis do Estado
na sociedade, debelando a endemia de corrupção e de
impunidade que assola as finanças públicas, faz perder
eficácia a programação governamental e contribui para
con"centrar ainda mais o poder e a riqueza- em- minorias
iilcfustadas no mando e no cipoal da burocracia eStatal.
E a julgar pelas opções que as eleiçÕt?S i:gdiretas oferecem
ao País, este saneamento ficará para as calendas. A persistência da moléstia estará- assegurada.

Abril de 1984

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,
designando para a sessão extraordinária das 18 horas e
30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno -único, do Projeto de Resolução
nl' 5, de 1984 {apresentado pela Comissão de Economia
como conclusão de seu Parecer n9 89, de 1984- após diligência junto ao Poder Executivo), que altera a Resolução n9 138, de 1983.

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei da Câmara nl' 109, de 1978 (nl' 1.964/76,
na Casa de origem), alterando a redação do art. 126 do
Decreto-lei nl' 200, de 25_de fevereiro de 1967, que dispõe
sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá -õutras
providências.

3

I:: tempo, pois de refletir sobre as lições das praças
públicas. Ou diria melhor, ainda há tempo para avaliar
melhor os posicionamentos e perspectivas de encaminham-enlo da crise de poder que toma conta do Estado e que
t~.gíta a Nação. Não será com rasuras_e_expedientes regimentais pouco abonadores da seriedade do Congresso
_que se colocará a atual Constituição_ em dia com a_realidade social, econômica e política da Nação. NàQ será
com ameaças veladas ou explícitas de sensibilização dos
estamentos militares que se esconderá o fato -que a
Nação exige mudanças urgentes e inadiáveis. Não ·cabem
vociferações de que o caos ameaça o País, porque o caos
está sendo gestado, isto sim, nos bastidores palacianos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

39'~-

MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n~' 310, 1981, de autoria do
Senador Raimundo Parente, prorrogando, por dez anos,
o prazo assinado no art. li' da Lei n? 5.755, de 3 de dezembro de 1971, que "isenta do pagamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano e de Transmissão, no
Distrito Federal, imóveis adquiridos por componente.<;
da Força Expedicionária Brasileira."

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -

Estâ en.

cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 25 minutos.)

Sessão, em 13 de abril de 1984

Sessão Legislativa Ordinária, da 47~ Legislatura
-

EXTRAORDINÁRIA -

Presidência do Sr. Lomanto Júnior
ÀS IBHORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN·
TES OS SRS, SENADORE!fi:
Jorge Kalume ~Fábio Lucena- Raimundo Parente
- Galvãô Modesto- Gabriel Hermes- Hêlio Gueiros
- Alexandre Costa- Josê Jarney. --Alberto SilvaHelvídio Nunes- João Lobo- Almir Pinto- Virgílio
Távora- Martins Filho~ Humberto Lucena-- Marcondes Gadelha - Aderbal Jurema - Cid Sampaio Luiz Cavalcante- Passos Pôrto- Lomanto JúniorMoacyr Oalla - Itamar Franco ~ Alfredo Campos Benedito Ferreira - Henrique Santillo - Benedito Canelas - José FrageUi - Affonso Camargo --Álvaro
Dias - Jaison Barreto - Jorge Bornhausen - lenoir
Vargas - Pedro Simon - Octa vi o Cardoso.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo número regímental, declara aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, comunicação cuja leitura será feita pelo
Sr. J9-Secret~riõ.

É lida a seguinte

Brasília, em 12 de abril de 1984.
Sr. Presidente,
Tenho a honra de comunicar a V. Excelência, de acor~
do com o disposto no art. 43, alínea. "a", .do Regimento
Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa durante o período de 23 de abril a 02 de maio de 1984, para
breve viagem ao estrangeiro, para estudos e conferên~
das.
Atenciosas saudações. - Roberto Camp()s.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - A Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr.
I 9-Secretário.

.1: lido o seguinte.
REQUERIMENTO No 44, DE 1984
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea
b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câ-

mara n9 50, de 1984 (nl' 3.108/84, na Casa de origem),
que dispõe sobre o pagamento de contribuições previdenciârias.
Sala das Sessões, 13 de abril de 1984 • .::- Aloysio Ola~
ves, Uder do PDS - Humberto Lucena, Uder do
PMOB.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- O requeri~
menta que vem de ser lido será objeto de deliberação
após a Ordem do Dia, nos termos regimentais.
O Sr. Presidente (Lomanto Júnior)

~Passa-se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão em turno único, dei Projeto de Resolução n 9 5, de 1984 (apresentado pela Comissão de
Economia como conclusão de seu Parecer n~' 89, de
1984- após diligência junto ao Poder Executivo),
que altera a Resolução nl' 138, de 1983.

DIÁRIO

Abril de 1984

Em discussão o projeto. em mrno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti~lo, declaro-a encerrada. Em votação.
Os Srs_. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matêria vai à Comissão de Redação.

I>Q CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A Presidência, nos termos do art. 369, "a", do Regimento ~nterno, e conforme os pareceres das Comissões
de Constituição -e Justiça e de Finai:tças; deClara prejudicado o Projeto de lei do Senado n"' 310, de 1981, uma vez
que a sua finalidade já foi atendida pela Lei n9 6.968, de
21 de _9ezemQro de_ 1981.
-.-A ma1êri;t vai <!.9 arqu!vo.

É o seguinte o projeto aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 5, DE 1984
Altera a Resolução

n~'

138, de 1983.

O Senado Federal resolve:

Art. 111 O art. I~' da Resolução n~'l38, de f983 passa
a vigorar c_om a seguinte redação; _
"Art. I~' S a Prefeitura Municipal de Cândido
Mota, Estado de São Paulo, nos termos do art. 29 da
Resolução n'i' 93, de li de outubro de 1976, do Senado Federal, autorizada a elevar o montante de sua
dívida consolidada interna em Cr$ 114.178.153,00
(cento e quatorze milhões, cento e setenta e oito mil,
cento e cinqUenta e três cruzeiros), correspondentes
a 64.300 ORTN, considerado o valor nominal da
ORTN de Cr$ 1.775,71, vigente em maio de 19"82, a
fim de que possa contratar empréstinl.os 1iO valor to~
tal acima, junto à Caixa Económica Federal, ·esta nãqualidade de agente financeiro do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, destinados à
implantação de duas escolas de 19 grau e uma unida~
de pré~escolar; implementação de galerias de águas
pluviais e aquisição de equíi:láriientos para cofeia -e
destinação final de lixo e a: implantação de centro de
saúde n_o Distrito de Nova Alexandria, naquele Município, obedecidas as condições admitidas pelo
Banco CentraJ do Brasil, no respectivo processo."
Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3"' Revogam~se as· disposições em contráríci.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Item 2:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de lei da Cãrilaia--n.., 109, de 1978 (n"'
1.964/76, na Casa de origem), alterando a redação
do art. 126 do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro
de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece dlretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior)- Esgotada
a matéria da Ordem do Dia.
Passa~se, agora, à apreciação do Requerimento n~"
44/84, lido no Expediente, de_urgéncia p<ira o Projeto de
Lei da Câmara n"' 50, -de 1984.
Em votação o requerimento.
Os Srs·. SeriadO-r~s_que-0 aprovam queiram permanecer
Como se acham. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de lei da
Câmara n"' 50, de 1984 (n9 3.108/84, na Casa de origem); -que dispõe sobre o pagamento de contei~
buições previdenciãrias. (Dependendo de pareceres
das Comissões de Legislação Social e de_ Finanças.)
-.Solicito do nobre Sr. Senador Jorge Kalume, o parecer
da Comissã_o__de Legislação Social.

0 SR. JORGE KALUME (PDS...::_ AC. Lê~o seguinte
parecer.) - Sr. Presidente, SrS. Senadores:
Aprovado pela Cámara dos Deputados, chega à apre~
ciação desta Casa o presente projeto, subscrito pelo eminente Deputado Nelson Marchezan, mas, declarada~
mente., resultante do consenso de todas as lideranças partidárias, com o objetivo de renovar, por novos prazos, os
benefícios institUídos pelo Decreto-lei 09 2.088, de 22 de
deze"mbro de 1983; que: dispõe Sobre o pagamento -de
constribuíções ~revidenciârias em atraso.
Cõn'lo se sabe, o referiào--Decretá~lei, tend-O O duPlo
obj_et~\_'O _d~~rear recursos para a Previdência Social e
de, criar facilidades para os contribuintes em débito, estabeleceu uma séríe de condições e prazos para o seu pagamento, sobressaindo-se a dispensa dos ju_ros moratórias
e o parcelamento da correção monetária, desde que recolhido o principal até 29 de fevereiro do corrente ano.
--- - Sob o fundamento de qu6- muitas empreSas, apesar de
estarem na situação prevista naqUele diploma legal, não
tiveram tempo para "equaCionar seus fluxos de caixa",
nem de se valer do crédito bancário, sabidainente restrito
no início do ano fiscal, é proposto um nOvo reescalonamento daquelas dívidas, assim distribuído:

A Presidência, nos termos do art. 369, "a", do Regimento Interno, e conforme ás pareceres d8.s Comissões
de Constituição é Justiçã, de "Serviço Público Civil e de
Finanças, declara prejudicado no Projeto de Lei da Câmara n"' 109, de 1981, uma vez que a sua finalidade já foi
atendida pela Lei n"' 6.946, de 17 de setembro de 1981.A matéria vai ao arquivo, feita áâevida comunicação
à Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) MAT~RIA

"Contribuintes em geral -- Recolhimento do
principal da díVida e da correção monetária em -até
18 me,ses_;
Enti9ades filantrópicas, beneficentes, prefeituras,
sindicatos e entidades edycaçionais- Recolhimen. to do principal e da correção monetáii3.. em até 24
meses;
Contribuintes beneficiadOs pelo Decreto·lei nl'
2.088/83 - Prorrogação para 18 meses, no caso de
contribuintes em geral, e de: 24 meses, no caso de en~
tidades filantrópicas, beneficentes, prefeituras, sindicatos e entidades educacionais."

Item 3:

A SER DECLARADA PREJUDICADA

Projeto de lei do Senado n"' 3l0, de 1981, de autoria do Senador RaimundO Parente, prorrOgandõ,
por dez anos, o prazo assinado no art. li' da Lei n~>
5.755, de 3 de dezembro de 1971, que "isenta do pagamento dQs Impostos Predial e Territorial Urbano
e de Transmissão, no Distrito Federal, imóveis adquiridos por componentes da Força Expedicionária
Brasileira".
-

A abrangência dos beneficias ora instituídos alcança
as contribuições previdencíárias propriamente -ditas,
como a~ de in~eresse de terceiros, arrecadadas pelo
JAPAS, exceto as do FdTS, vellcidas até 29 de fevereiro
_de 1984. Os novos prazos passam a fluir a partir do últiniõ dia útil do segundo mês seguinte à publicação da lei.
Dispõe, ainda, o projeto que, uma vez comprovado o
- pagamento dos pircelamentos ajustados, o contribuinte
be~
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ficará dispensado dos juros moratórias e da multa automática incidente sobre os valores em débito.
Como se vê, o projeto é do mais elevado interesse
público, pois, além de socorrer as crónicas dificuldades
de caixa de Previdência Social, vem ao encontro de justos reclamos da classe empresarial, às voltas com problemas conjunturais resultantes da recessão econômicofinanceira em que se debate o País.
Ante o exposto e solidarizando-nos com essa louvável
iniciativa das lideranças políticas do Congresso Nacio~
na!, nosso parecer é pela aprovação do presente projeto.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -Concedo
a palavra ao _nobre Senador Virgílio Távora, para profe~
rir o parecer da Comissão de Finanças.

O SR. VIRGILIO TÁVORA (PDS- CE. Lê o seguinte parecer.) -Trata-se de proposição, apresentada
pelo ilustre Deputado Nelson Marchezan, que tem por
escopo dilatar o prazo de vencimento das contribuições
previdenciárias que se Venceram até o dia 29 de fevereiro
do ano em curso.
A medida em tela, pois, complementa o Decreto-lei n9
2.088, de 22 de dezembro de 1983, que concedeu iser:ição
parcial e condicionada aos débitos para com a Previdência Social, vencidos atê 30 de novembro daquele ano.
Motivou aquela -providência as dificuldades de ordem
financeira que as empresas atravessaram em razão das
restrições de créaito.
Face à manutenção da escassez de recursos que atinge
de maneira drãstiCa, ainda, a situação de grande parcela
de empresas que integram o setor privado da economia
nacional, necessário se fez o Oferecimento- da medidi effi
apreç-o,· dentro de um consenso que visa, em última
anãlise, à própria redução dos efeitos sociais provocados
pela crise que abala o País.
A sugestão em exaine prevê o parcelamento dos débitos das contribuiçõ_es pre"videnciãrias cujo vencimento se
deu- ãté 29 de feveréiro deste ano, inclusive aquelas arrecadas pelo lAPAS, exceto o FGTS, concedendo-se parcelamento de atê 18 meses aos contribuintes em geral de
24 meses às entidades filantrópicas, beneficientes e prefeituras.
Os dispositivos seguintes estabelecem cOndições para
os benefícios acima referidos, ressaltando-se o fato de
qUe o defe-rimentO ein questão das exigên~iaS somenté será concedido aoSCoiúribuintes que não apresentarem débitos anteriores e àqueles que vierem a cumprir, rigorosamente, os novos prazos fixados no parcelamento.
A matéria em anâlíse repercute nas finaiwas da Previdência Social, que ainda atravessa fase difícil nessa área,
mas inquestionavelmente a medida há de produzir efeitos mai§_acentuados no campo da economia concernente
ao setor empresarial que, por sua vez, se acha intimamente ligado à oferta e manutenção de empregos.
Dessa fOrma, justifica-se a medida, considerando-se,
ainda, que, dentre os seus beneficiários, se acham discriminadas as entidades filantrópicas e beneficentes e as
prefeituras municipais.
Á viSta da-s razões expostas, opinamos pela aprovação
do projeto de le1 em exame.
O s.R. PRESIDENTE (Lomanto.Júnior)- Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua
apreciação.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
Em votição.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiranl conserv-arse como estão. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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É o seguinte o piofeto aprovaao

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 50, DE 1984
(N9 3.108/84, na Casa de origem)
Dispõe sobre o pagamento de contribuições
denciárias.

previ~

O SR. LUIZ CAVALCANTE (PDS- AL. Pronuncia
o seguinte discurso.) -$r. Presidente e Srs. Congressistas:

designando para a sessão ordinária de segunda-feira, a
seguinte

1:: com satisfação que passo à leitura de três mensagens, recebidas de meu Estado, e_que clamam pela aprovação, em 25 de abril, da Emenda Constitucional do ilustre Deputado Dante de Oliveira, do PMDB de Mato
Grosso:

ORDEM DO DIA

O Congresso Nacional decreta::Art. {9 Os débitos de contribuiçõeS previdericiârias
1~- Senador Luiz Cavalcante:
vencidas até 29 de fevereiro de 1984, bi:ffi conio os relátiEm nome dos economistas alagoapos vg traduzindo os
vos às contribuições arrecadadas pelo lAPAS-para tersentimentos efanseios da nação brasileira vg solicitamo~
ceiros, exceto o FGTS, inclusive os insCl-itos como dívida
apoio do eminente parlamentar para aprovação emenda
ativa, ajuizados ou nã_o, poderão ser pagos até o último
Dante de Oliveira pt Marcos Geraldo Cavalcante Vasdia útil do 29 mês seguinte ao da pubUcação desta lei, nas
concelos- Presidente do Conselho de Alagoas.- Marseguintes condições:
- --- Cos ·Antonio Mõreira Calheiros-Pfesidente da Asso1 -contribuintes em geral: recolhtmento do principal
ciação dos Economistas de Alagoas.
da dívida e da correção monetãriil, conta-da--até a dãta-ao
efetivo parcelamento Sein novos acr'eScimás, i:iin- afé 18
2f --:- Senador Luiz Cavalcante:
(dezoito) meses;
C~munico Vossência Câmara Municipal São Miguel
dos Ca[npos aprovou requerimento Vereador José CorII -entidades filantrópicas, beneficentes, eduCãcioreia Pinto Jrrrião- exlgtndo cumprírrieiltCI resoluçãO tomanais, sindicatos e prefeitums: recolhiinento do-principal
da povo brasileiro aprovando emenda Dante Oliveira
da dív(da e da correçào monetária, na forma do inciso I
deste artigo, em até 24 (virite e -quatrO) meSes;
conferindo nação direito escolher por eleições diretas
Presidente República. -Claudio Cavalcante Pessoa III- beneficiados pelo Decreto-lei n9 2.088, de 22 de
dezembro de 1983; o recolhimento do parcelamento em
Presidente.
12 (doze) quotas mensais, constante do inciso II do art.
3~- Cai-ta Circular n9 Ol.
19 daquele Decreto-lei poderá ser estendido até o limite
de 18 (dezoito) meses, no caso de cOntribuintes em geral
Senhor Senador:
A voz do povo brasileiro nunca se fez ouvir de forma
e de24 (vinte e_quatro) meses, no caso de entidades filantão clara em nossa História. A Nação, de forma uníssotrópicas, beneficentes, educacionais, sindicatos e prefeituras.
nà, manifesta o anseio pela democratizaÇãO do país, exigindo o restabelecimento das eleições dii·etas jã, para
Art. 29 Para que se beneficiem da presente lei, os in-Presidente
da República. Acreditamos que ninguém tem
teressados deverão atender às seguintes condições:
melhores condições de constatar esta realidad<:_do que os
I - comprovação do recolhimento das contribuições
parlamentares, legltimos representantes da sociedade,
vencidas posteriormente a 29 de fevereiro de 1984 até a
eles próprios levados ao parlamento pelo voto direto.
data do rec_olhimento previsto no art. 19 desta lei, com os
acréscimos legais, quando for O caso;
Assiril, a União das Mulheres de Maceiô, em seu II
I I - recolhimento, em prazos normais, das contriEncontro, aprofundou o _debate sobr_e o assunto, COnsibuições vincendas.
dáando que _o -contigente feminino representa 50% _da
Art. 39 Comprovaâo o recolhimento das cOntripopulação - portanto metade do eleitorado apto e ávibuições vincendas e o recolhimento total dos parcelado de votar para Presidente- deliberamos ser nosso dementos previstos nos -inCísos I, II e ffl do art. !9, haverâ a
ver dirigir a V. Ex' e aos demais congressis_tas que repredispensa dos valores correspondentes à multa automátisentarrl nosso Estado, um veemente apelo no sentido de
ca e os juros de mora contados até a data do recolhimenque, a 25 de abril, dê seu vOto faVorâvel à Eme"nda Dante
to previsto nO art. 19 desta lei.
de Oliveira. Temos certeza de que V. Ex~ há-de ter espíriArt. 49 Os contribuintes com débitos em regime de
to público e consciência- de responsabilidade que pesa
parcelamento poderão usUfruir doS benefícios previstos
sobre 0 Congresso Nacional, neste momento crucial
nesta lei em relação ao restante da díVída.
para a vida do Pafs, em que a vontade do povo deve ser
Art. 59 O Pagamento de débito ajuizado poderá ser
acaW.da, a fim de que se encontre uma saída democrática
efetuado mediante guia expedida pelo Instituto de Admipara o Brasil. Desde já, certas de sua compreensão e seu
nistrição FinanCeira da P-revidência e-AssistênCia SoCial
,. ~~oio, enviamos Mssas saudações democráticas.
-lAPAS, qüe fará os cákulás p-ertinentes, sem Pi-ejutzo
Maceió, 9 abril de 1984. - Taís Sentes Normande,
do pagamento, em Jufz_o, das custas e demais despesas
Presidente.
judiciais, ~ob pena de p~osseguímento da execução.
São, pois, Sr. Presidente, mais vozes que se juntam ao
Art. 69 A falta de cumprimento de qualquer das
clamor uníssono do povo, pedindo aquilo que todo o
condições indicadas nos arts. 19 e 29 desta lei ünportará
Brasil- fora uns poucos teimosos contra a ..evidênciana perda das vantagens ali mencionadaS, inscreVendo-se
reclama com veemência: eleições diretas para todos.
o débito automaticamente como dividi- ativa, com Os
Não há porque ser do contra. O Evangelho observa
acréscimos legais, para a respectiva cobrança.
que não se deve recalcitrar contl-a_o ã.guilhão. O "povão"
Art. _79 _Após a data limite estipulada no art. 19 para
nas nfas e nos estádios só tem um mote-- diretas, já!
usufruir da presente lei, os débitos de contribuições previdenciárias e os relativos a contribuições arrecadadas
A- sabedoria, a meu ver, está com o homem comum,
em favor de terceiros, pelo lAPAS, remanescentes, não
pobre ou abastado, culto ou iletrado. E, se a voz do povo
poderão gozar de quaisquer vantagens, semelhantes àé a voz de Deus; e se o Povo quer diretas, cansou dos desquelas concedidas na presente lei referentes- a-âívídas
Vios; se,- aperli:IS,- alguiTúls-Cidades perinatiecein sem autocom a Previdência Social, pelo prazo de 5 (cirico) anos.
nomia e se teima em escamotear do povo a eleição de seu
Art. 89 O Ministro da Previdência Social poderá exPresidente, está na hora de acabar com essa disc_órdia.
pedir normas para melhor aplicação dos dispositivos
Por isso, dia 25, aqui estarei para exercer minha fé,
contidos nesta lei.
agora reforçada pelo apoio destas respeitáveis parcelas
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publido meu eleitorado alagoan9. (Muito bem!)
cação.
Art. 10. Revogam-se as disposições- em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante._
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O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) -- Nada
majs havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão,

Vótaçào, em turno único, do Projeto de Resolução n9
127, de 1982, de autoria da Comissão Parlamc;ntar de Inqué~ito, que aprova as conclusões- e recomendações do
relatório da Comissão Parlamentar de InquéritO institWda pela Resolução n9 69, de I 978, tendo
PARECERES, sob n~>s 1.090 a 1.092, _de 1983, das comissões:
-de Constitulçiio e J ustica - 19 pronunciamento: pela
constitucionalidade e jurídicidade do Projeto e da Emenda de Plenário, com duas submendas que apresenta; '].9
pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicid!ide
do substitutivo da Comissão de Minas _e Energia~ e
-de Minas e Energia, favorável, nos termos dO subs·
titutivo que oferece.
2

Votação em-turno único do RequerimentO n9 857, de
1983, -de autoria do Senador Itamar Franco, solicitando,
-nos termos dos arts. 75, a, 76 e77 do Regimento Interno,
a criação de uma comissão especial, composta de 7 (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 subsídios- concedidos
ao setor petrolífero, tendo
PARECER ORAL, proferido em Plenário, da Comissão de Constituição e Justiça, favorável

3
Votação, em turno único, do Requerimento n9 6, de
1984, de autoria dos Senadores Aderbal Jurema e Jutahy
Magalhães, solicitando, nos termos do inciso I do art.
418 do Regimento Interno, a c_onvocação do Senhor Ministros Jarbas Gonçalves Passarinho, do Ministério da
Previdência e Assistência Social, a fim de que, perante o
Plenário, preste informações sobre a crise económica e
financeira da Previdência e Assistência Social.

4
VOtação, em turno único, do Requerimento nQ 896, de
1983, de autoria da Senadora Eunice Michiles, solicitando, nos termos dos arts. is, c, 76 e 77, do Regimento Inte:rno, a criação e uma mi~são Especial Mista composta
de 5 (cinco) SenadOres e 5 (cinco) Deputados, para no
prazo de 90 (noventa) dias avaliar os resultados da Zona
Franca de Manaus bem como propor medidas de reorientação de sua política, examinando ainda os motivos e
causas da fragilída~e do modelo da ~ona Franc~ de Manaus.
(Dependendo de Pai-ecer da Comissão- de Economia.)

5
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nt> 16, de 1982, de autoria do Senador Lázaro Barboza, que dispõe sobre a proibição de importar alho,
tendo
PARECERES, sob n9s 817 e 818, de 1983, das Cernis·
sões:
-de COO.stituição e Justiça, pela constitucionalidade e
Juridicidade; e
-de Economia, favoráveL

6
Votação em primeiro turno (apreciação preliminar da
constitucionalidade, nos termos do art. 296 do Regímen-
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to Interno}, do Projeto de Lei do Senado n'1 280, 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 todo o territ6rio nacional, -tendo
PARECER, sob n~' 634, de 1983, da Comissão
-de Constituição e Justiça, pela constituciõna!idade,
com voto vencido -do Senador José lgnácio- Ferreira.

7
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar 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 a venda a proprietários de veículos --de aluguel empregados no transporte individual de passageiros, madiante subsídio, nas
condições que especifica, tendo
PARECER, sob n"' 710, de 1983, da Conlissão
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
O SR. PRESIDENTE (Lomanto Júnior) - Está eilcerrada a sessão.

( Le~'anta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR.
JOÃO LOBO NA SESSÃO DE 3/4/84 E QUE.
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOÃO LOBO (PDS- PJ. Pronuncia o se&Ufn·
te discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores:
O Jornal da Bahia publicou entrevista do Sr. Ministro
da Agricultura, em que S. Ex• diz que:

''Os riscos da Agricultura cabem ao governo",
afirmou o Ministro da Agricultura, Nestor Jost,
após assinar -õfltem, em Salvador, um total de 38
convênios com a Ceplac e o governo do Estado, no
valor de Cr$3,5 bilhões. O Ministro observou que o
Governo está disposto á restabelecer a·normalidâde
da vida agrícola do Nordeste e que, para isso, vai
mobilizar todos os recursos disponíveis para compra de sementes e programas de custeio, "haja ou
não chuva"
Ora, Sr. Presidente, tOdos s.abemos quC a agricult-ura é
o principal suporte, é o principal elemento da grandeza
mesmo dos países mais industrializados do mundo.
Os Est"ados Unidos e a RúSsía ~mParã-fn,...s_uag~andeza
industrial principalmente no grande potencial ou nagrandeza das suas .agricu_lturas.
Mas, Sr. Presidente, a agricultura mesmo tendo uma
capacidade reprodutiva exponencial, quero dizer, mesmo respondendo de modo exponencial àqueles investimentos que se fazem na terra, é uma atividade que oferece riscos e que, por isso mesmo, deve ser amparadas e estimuladas pelos órgão públicos.
Quero, Sr. Presidente, neste momento, consignar um
voto de louvor ao Sr. Ministro Nestor Jost, pela filosofia
que S. Ex~ esposa ao começa( o seu mandato no Ministério da Agricultura.
Os lavradores são normalmente homens tristes, fataHzados, porque exercem uma atividade totalmente imprevisível. Forças poderosas e desconhecidas poderão frustar o produto de seus sonhos, de seu suor, do seu trabalho e o investimento de seus recursos.
Talvez por isso, Sr. Presidente, ·sejam os LiVradOres
homens tristes, apreensivos e encimesmá.dos. E -é indispensável que os responsáveis pela condução da agricultura sejam homens de alta vibração, sejam homens que
pratiquem, que estimulem essa atividade com entusiasmo e com amor, principalmente no Nordeste brasileiro.

Numa região que oferece os mesmos riscos da garimpa-

gem, é indispensável que os responsáveis pela condução
da agricultura sejam homens de grande vibração, da
vibração do Ministro Nestor Jost, que tem a coragem de
dizer que os risCos que a agricultura correr pela sua frustração, devem ser assumidos pelo Governo. E quando
perguntaram a S. Ex~ se ele tinha recursos para aten~e_r
as solicitações dá.s -safi-as, S. Ex~ disse que os recursos tinham que aparecer, porque se não houvessem recursos,
este Governo não precisaria de um Ministro da Agricultura.
Quero pois, Sr. Presidente, consignar, neste momento,
um voto de aplauso e de louvor à filosofia e ao espírito
einpreendedõ"r do Sr. Ministro Nestor Jost, da Agriculcura; e faço eSte pronuncianiciito como um voto de
aplauso ;:1.0 Dr-. Nestor Jost, no início das suas atividades
à frente do Ministério da Agricultura.
Eram estas as minhas palavras, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
JOÃO LOBO EM SEU DISCURSO: ~
"RISCO NA AGRICULTURA Ê DO GOVERNO
A responsabilidade foi assumida
em Sah.ador pelo Ministro Nestor J~t

·•os riscos da agricultura cabem ao governo;-aflrmou
o Ministro da Agricultura, Nestor Jost, após assinar ontem, em Salvador, um total de 38 convênios com a CEPLAC e o governo do Estado, no valor de Cri 3,5 bilhões. O ministro observou que o governo está disposto a
restabele_cer a normalidade da vida agrfcola do N ardeste
e que, para isso, vai mobilizar todos os recursos disponíveiS para compra de sementes e_ programas de custeio,
"haja ou não chuva".
~-Foram assinados ainda convênios com oito prefeituras
da região sul do Estado, para a construção de escolas rurais. As secretarias da Agricultura, Transporte, BemEstar Soc_ial, a Companhia de Eletrificação Rural e algu_mas entidades sindicais e associaçõeS de produtores foram beneficiados também com os convênios.
Nestor Jost_ desembarcou às 17,30h, no aeroporto
- Dois d~ Julho, cpm uma hora de atraso. Concedeu, ali,
uma rápida entrevista coletiva, segiu para a Governado·
ria, onde assinou os convênios e viajou duas fioriis depois, para o Rio de Janeiro, em um jato da F AB.
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trias, qUe tai1ibém contam com milhares de trabalhadores, eu teria votado contra a importação de algodão".
Informou que o Ministério do Planejamento autorizou a libc~ração de Cri 20 bilhões para crédito de custeio
e indagado se ele, realmente, estaria disposto a renunciar
ao cargo , caso os recursos para o cumprimento das metas do M.A._não sejam liberados pelo Governo federal,
disse que mantem de pé a afirmação, ressaltando; "Se
não há recursos, não precisa haver ministro".
Declarou que vai submeter a Delfim Netto, do Planejamento e Ernane Galvéas, da Fazenda, o plano de reformulação da CEPLAC. "Estou chegando de Nova Iorque
e não tive tempo ainda de ler o projeto. Só depois de
submetê-lo à apreciação dos ministros poderei firmar um
ponto de- vista parã aceleração das reformas necessárias".
Nestor Jost manifestou esperança no reaquecimento
economia brasileira, afirmando que tem confiança de
que a agricultura possa vir a ser o motor desse reaquecimento. Segundo ele a reforma agráriil, outro tema abordado na entrevista. "é um problema de competência parlamentar, pois é o Congresso que deve_ decidir sobre isso".
O minís"tro descãrtou a possibí!ídade de_ um colapso na
oferta de alimentos em conseqUência da quebra da safra
no Nordeste, declarando qu,e enquanto as sementes, que
-eStãO sendo plantadas agora não forem colhidas, o M.A
vai garantir o suprimento de alimentos básicos.
A firmou- ainda que, em princípio, o Governo federal é
contra a estatização da economia. "Desejamos a liberdade de iniciativa em todas as atividades", disse ele, ao defender à privatização da agri~ultura.

Brasileiro come menos feijão
O brasileiro comia três vezes mais feijão há 20 anos,
do que está comendo hoje, revelou ontem, o Ministro da
Agricultura, Nestor Jost, durante sua breve visita a Salvador (fico_u apenas duas horas na cidade o sufíCíente
para assinar convênios com o governo do Es~ado e com a
CEPLAC.
Jost destacou as metas do Ministério da Agricurtura
garantir o suprimento de feijão, milho, arroz e mandioca
- e disse que a agricultura pode se constituir no motor
de reaquecime~to da economia brasileira, "Vamos dedicar todo o nosso esforço para aumentar a oferta desses
quatro produtos básicos", assegurou.
Insuficiente

Privatização
Na- entré~ista col~tiva, o ministrõ expli~u qU·e- os re~
cursos (CrS 4 bilhões) liberados na semana passada para
a aquisição de seme!Jtes, a serem distribuídas entre os
agricultores do Nordeste+ foram o início de uma política
de compra urgente ~de sementes para <l região. Anunciou
que existem mais recl!-_r~os (no valor de CrJ 7 bilhões) em
andarrientO, acresCentando q.ue o_MA vai distribuir toda
o esioqU:e de se~entes disponíveis para que a lavoura se
restabeleça,- -n-o NordeSte, com_ o máximo de urgência.
QuestíOna-dci por que--as sementes ainda não haviam
chegado a região e guanto a Bapia receberá dos recursos
liberados para o Nordeste, Nestor Jost respondeu:
"Não sei quanto i rã para a SaMa: t6ri1 relação as sementes_, nós !)inda _estamos atrâs delas. Vamos comprálas ainda, mas jã nos articulamos com as secretarias (de
Agricultura) dos Estados para fazer a distiibuição -o mais
_
rápido possível".
Bobre ã disPosição do MA importar algodão, quando
na Bahia, nos municípios de Guanambi e lrecê, o produ·
to já começa a ser colhido, o que, segundo fontes categorizadas, poderá causar sérios danos ao selar, Nestor Jost
esclarec~u; "A minha posição é de defesa do produtor.
Se não houvesse necessidade urgente de suprir ·as indús- _

A produção na~onal de feijão na safra 83/84, estimada entre 2 milhões e 100 mil toneladas, serâ mesmo insuficiente para atender a demanda, hoje da ordem de 2 milhões e 400 mil toneladas por ano.
É portanto, acertada a decisão do governo de autori·
zar a importação do produto, conforme a conclusão do
presidente da Federação da Agricultura do Estado de
São Paulo (Faes"Jj), Fabio Meirellcs, que no entanto considera o anúncio da liberação de importações "apenas
um fator psicológico para queda dos preços do produto".
Em entrevista que deu em São Paulo, ele observou que
será difícil ao País encontrar um bom fornecedor externo, já que quase nunca há sobra de feijão no mercado
mundial, Ierilbrando que o início dos embarques costumam demorar devido_ aos entraves burocráticos.
Por isso, acreditamos que o feijão do exterior só co·
meÇ~râ a entrar no País no segundo semestre, não havendo, assim, fatores .práticos que estimulem a queda _dos
preços a curtíssimo prazo. Só se prevalecerem os fatores
psicológícos que esperamos que ocorra --acrescentou
Meirelles.
São PaulO e Paraná são os Estados onde abastecimentos de feijão a cores vem sendo mais irregular, elevando
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substancialmente os preços do produto. No atacado, a
saca é comercializada a CrS 100 mil ou mais, enquanto a
nível de consumidor o quilo não sai por menos de Cri 2
mil e 400. O governo pretende vender o feijão importado
ao consumidor pelo menos pela metade desse preço.
O presidente da F AESP observou que é possível que a
safra brasileira volte a abastecer o mercado interno com
folga. Mas é preciso que ..seja dada mais assistência téc-

nica aos produtores". Lembrou que a cultura de feijão
era feita intercalada com outros produtos, como o café
por exemplo. Com a diminuição das plantações de café
nas zonas produtoras tradicioriais; o feijão tornou-se
uma ..cultura de lavoura", exigindo espaços próprios e
cuidados especiais.
-Com a separação das lavouras, o feíjão passou a
conviver com pragas até então desconhecidas pelos produtores. Sem falar que a nossa maior safra, a das águas,
foi bastante castigada pelo veranicQ deste ano. Mas, se
houver melhor assistência por parte dos técnicos dp MinistéiiO e das Secretarias de Agricultura, o Brasil pode se
transformar num grande produtor mundial também de
feijão - enfatizOu Fábio Meirelles.

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. JOSE FRAGELL/ NA SESSÃO DE 6-4.84 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA
PUBLICADO POSTERIORMENTE.
O SR. JOSt FRAGELLI (PMDB - MS. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Venho apenas repisar um assunto que tenho tratado
algumas vezes, que é o da elaboração de uma nova Constituição para o País.
Há poucos dias, noticiava a nossa imprensa, particularmente o Correio Braziliense do dia 28 de março, que:
"O Líder do PDS na Câmara, Nelson Marchezam, enviou ontem à tarde aos Hderes dos partidos
de. Oposição proposta por escrito no sentido de que
o Congresso Nacional crie uma comissão mista,
destinada a elaborar projeto de .. ampla reforma" da
Constituição-. A comissão - que segundo Marchezan diz no ofício serâ objeto de ampla discussão entre os partidos- será integrada por onze senadores
e onze deputados, na proporção de suas bancadas
no Congresso. O prazo para a apresentação do projeto de reforma será de 180 dias.
"h o início da negociação", exultou o Líder do
PT, Airton Soares.
A proposta, transformada em projeto de resolução com a adoção do su_bstitutivo do deputado
Sérgio Murilo, deverá ir ao plenário do Congresso
para votação.
Isto tudo é o que estabelece projeto de resolução
legislativa apresentado pelo deputado Sérgio Murilo (PMDB - PE) perante a ComiSSão de Constituição e Justiça -da Cãmara em resposta a uma consulta formulada pelo senador Nilo Coelho, na qualidade de Presidente do Senado e, por via de conseqUência, do Congresso Nacional. A c-onsulta foi feita porque Nilo Coelho deixou de acolher projeto de
resolução apresentado pelo deputado Alufzio Campos propondo a criação de tal comi_s_s_ão_destinada à
elaboração de amplo projeto de reforma constitucional.
·
Em sua consulta, Nilo Coelho questionou se
pode o Congresso Nacional votar projeto de resolução legislativa para criar comissão mista destinada a elaborar projeto de ampla reforma da Constituição. a...E.tcsidente do Senado alegou que a comissão -só poderia ser criada se tivesse existido prévio
entendimento das duas Casas- Câmara e Senado.
Dentro deste reciocíi'liO, Murilo entendeu que o pro-
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jeto de resolução legislativa, de autoria ..do nobre
deputado paraibano Aluízio Campos, subscrito por
mais de um terço da Câmara e do Senado, é constitucional, jurídico e regirriental". tendo apresentado
um substitutivo englobando também a proposta do
deputado Ruben Figueiró (PMDB- MT) que investe de poderes constituinte:; ..os senadores e depUtados federais para, dentro do prazo de seis meses,
elaborar nova Constituição".

servido de fundamento à elaboração do texto constitucional?
Por isso, diz- Afonso Arinos:
"O rriais sUrpreendente no já longo·decurs_o_do
processo revolucionârio brasileiro é a ausência-total
de uma ideologia de poder, de um sistema coerente
de idéias político-jurídicas, que dê sentido geral e int_eligível à açãO dos governantes sobre os governaM
dos."

Como, Sr. Presidente, disse de início, já havia tratado
deste assunto algumas vezes, em pronunciamentos feitos
nesta Casa; eu o- fiz em março de _1983, sugerindo a
criação, pelo Presiden_te da República, de uma comissão
de alto nível para elaborar um antePrO}eio de Constituição, seguindo a tradição do nosso Direito Constitucional, desde que tpdas as nossas Cartas foram precedidas de um trabalho preliminar por uma comissão. Assim
foram a Constituíção de 1891, a de 1824 e a Constituição
de 1934. Essa era a sugestão presentada.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, nesta Casa jâ se pronunciaram, também, pela necessidade de ser elaborada
uma .nova ConstitUição, vários dos Srs. Senadores: o
nobre Senador Jorge Bornhausen, o nobre Senador Marc_ondes Gadelha e o nobre Senador Guilherme Palmeira,
que no seu primeiro pronunciamento em nosso plenário
disse; "Estamos diante de uma_ realidade sobre a qual parece não haver mais divergências, a neceSsidade urgente
de uma nova Constituição, para que este País se reencontre no rumo certo da solução dos seus problemas, respaldada numa solução política".
Naquela oportunidade aparteei S. Ex•, a-pOiandQ-o, e
- a certa altura o nobre Senador Marcondes Gadelha,
também, manifestava-se da mesma maneira, falando claramente que esses fatores jâ iOdícam que é inevitável a
reforma constituciorlá.I. Infelizmente, essa reforma estâ
amarrada pelas extremidades, de um lado, pelos que não
querem reforma alguma, e de outro pelos que só admitem através de uma Assembléia Nacional Constituinte.
Sr. Presidente, o meu pronunciamento vai girar erri
torno daquela conferência pronunciãda, na Corriissão de
Constituição e JuStiça, do Senado Federal, pelo eminente mestre Afonso A ri nos de Mello Franco. S. Ex.', fazenM
do uma apreciação de todo o desenvolvimento da polítiM
ca nacional, sob o seu aspecto constitucional, lembra que
todos os seis governos da Revolução exerceram o poder
no Brasil segundo processos e_ orientações tão variados
que se não fosse aquela regra estabelecida da escolha do
Presidente pela Junta ou pelo Alto Comando das Forças
Armadas, poderia cada um desses seis governos ser classificado como um regime peculiar.
S. Ex' lembrava que a Revolução, como aliãsjá o fizeram outros juristas- recordo-me de uma leitura de MiM
guel Reate e parece-me tam_bém, o eminente constitucionalista Ferreira Filho --: nãq_ se instituiu através de um
regime político coerente, "Não há ordem política digna
deste nome"- diz Afonso Arinos- ..que não se encontre enraizada em uma ideologia de poder empregada no
sentido de sistema coerente de idéias, que sirva de instrumento à análise de uma socjedade nacional e à ação diretora e transformadora dessa sociedade, exercida através
do Direito Constitucional".
Esse fato, Srs. Senadores,_ mostra uma das grandes falhas do texto_ constitucional em vigor, porque a Constituição que temos não segue praticamente nenhum sistema coerente de idéias. De modo nenhum a Revolução se
institucionalizou. Esse fato preliminar, digamos assim,
traz verdadeira perplexidade para o possfvel intérprete
da Constituição. Como interpretar devidamente a I.,.ei
Magna, de acordo com os cá nanes jurídicos de interpreM
tação, se não h.á uma orientª_ção política e jurídica que
nas suas linhas mestras possa ser conhecida e que tenha

S. Ex• estranha que isso aconteça num Pals como o
Brasil, que jâ tem um apreciável acervo culturaf, que não
permitiria que uin processo revolucionário com a dutâ<;âo deste permanecesse assim num terreno tão cediço.
S. Ex~ chega a dizer; "A abertura política tem sído como
uma criança nascitura que ainda não deu o seu grito
inaugural de vida, porque permanece ligado à placenta
do parto histórico e, se não morreu, ainda não pode viver por si mesma" . .t. o fato que constatamos até agora.
No pronunciamento do Senhor Presidente da República,
neste último aniversário da Revolução, vemos que não
há ainda uma diretriz firme, assumida por aquele que é,
no momento, o grande representante da Revolucão de
Março de 1964. Estou procurando destacar apenas aque-les pontos que, a meu ver, são os mais importantes e os
mais decisivoS na análise que Afonso Arinos fCz sobre o
assunto, acre~ntando um dado ilustrativo àquela observação preliminar de que a Revolução não conseguiu
se instituciorializar. E por isso mesmo, o- texto_ constitucional - diz S. Ex• - f;: .. um conjunto de normas superiores de Direito Público". Esse texto constitucional que
deveria ser um conjunto de normas superiores de DireitO
Público oferece um emaranhado- impressionante- de
duas_ constituições enlaçadas, sendo que nenhuma delas
em vigor, de dezessete a tos institucionais, de nove emenM
das constitucionais, que agora não são nove- àquela altura eram treze; hoje, há vinte e duas emendas c_onstitucionais-...:: de cento e quatro atas complementares, trinta
e duas leis constitucionais, seis decretos-leis de conteúdo
coifs.titucíoi'lal, além de outras normas subordinadas re~
lacionadas com a matéria. Quer dizer, se a Constituição
é, como bem se expressa Afonso Arinos, um emaranhado de tudo isso, essa Constituição, como um corpo sistemático de organização da vida nacional, de organização
dos poderes públicos, praticarriente não existe.
-

Neste ponto, cheg_o a afirmar que, a --rião ser que o
CongressO Nacional dê uma orientação ciíativi à reforma constitucional proposta pelo Senhor Presidente da
República, nós não poderemos nunca elaborar, sobre
esse texto, uma nova Constituição. Emendas, simplesmente emendas à Constituição, são aquelas propostas
que siffir)lesmente são c-oladas com o seu respectiVo número ao texto constitucionaL Quando se falava, na Carta de 1934.- em -revisão Constitucional, tratava-se de um
textO-que passava a faier parte da COnstituição.--Mas
emenda é alguma coisa diferente. Por isso, vou dizer, e
tenho dito algumas vezes, que_devemos fugir ao rigorismo das definições jurídicas para podermos levar adiante,
com êxito, a elaboração de um novo pacto fundamental
para a Nação brasileira.

O Sr. Marcondes Gadelha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. JOS~ FRAGELLI- Pois não, com muito pra~
zer.
O Sr. Marcondes Gadelha- Nobre Senador.losé Fragelli, V. E~• pronuncia um discurso muito importante
nesta tarde e fere um ponto fundamental da vida do País,
que é o problema da institucionalização política. Temonos preocupado com esse problema intensamente.
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O SR. JOSll FRAGELLI- É verdade. V. Ex• jâ se
manifestQu mais de uma vez sobre questão.

·a

O Sr. Marcondes Gadelha- Agradeço a cit<úrão que
V. Ex• fez do nosso trabalho. Entendemos, nobre Senador José Fragel\i, que 0 País vive um divórêio esquisiTo
entre os fatos e as leis:. estamos vivendo uma democracia
de fato com um autoritarismo legal. Jâ procedemos a to-das as práticas de vivência democrática; temos uni Congresso aberto funcionando normalmente, temos uma imprensa livre, tivemos eleições geraiS no Pa:ts, com participação de 50 milhões de eleitores, para preencher virtualmente todos os cargos políticos, temos ampla liberdade de associação, sindiCatos atUantes, grupos de pressão fUncionando livremente, enfim, todo o conjunto de
forças sociais que delineiam a moldura democrática. Infelizmente, a Constituição cOntinUa sendo a mesma que
regeu o regime autoritário que ora se encontra em rase di
superação. Precisamos, então, urgentemente, promover
a adaptação das leis aos fatos, a adaptação da Lei Maior
à realidade ora vigente no País. Neste momento, ninguém pode se furtar a essa necessidade. O próprio Senhor Presidente da República, no seu último pronunciamento, ao !ado do anúncio" de eleiÇões di retas para Presidente da República, anunciou também uma reforma da
Constituição, cuja abrangência não chegou a delimitar.
Esperamos, Senador José Fragelli, que essa reforma seja
a mais ampla possíveL Para tanto, evidentemente, não se
dispe-nsa, como V. Ex• colocou, a colaboração, a participação decisiva do Congresso Nacional. É prc!ciso que
nós abdiquemos dos nossos pressupostos, do nosso parti
pris, dos nossos preconceitos, para então trazermos à
luz, de uma vez por todas, esse novo texto que o País tão
urgentemente necessita. V. Ex• disse muito bem: temos
que abrir mão de certos preconceitos. Há um entendimento entre alguns setores de que nós só podemos fazer
alguma coisa fecunda e duradoura se for através de uma
Assembléia Nacional Constituinte. Sabe V. Ex• que a
História desmente.esta posição que é puramente idealista. Claro, eu me incluo entre os que achaffi que o textOoriundo de uma Constituinte seria o ideal.

a

O SR.JOSll FRAGELLI- Exato!
O Sr. Marcondes Gadelha- Mas, na prática, a História
tem desmentido essa necessidade absoluta, esse rigorosismo,
para usar a expressão de V. Ex~. de alguns ex.egetas, de alguns hermeneutas do nosso direito, ante o prOblema da reforma da Constituição. Sabe V Ex,,- por exemplo, que a
Carta de 34 foi oriunda de uma Assembléia Nacional Constituinte. No entanto, isso não impediu que ela recebesse três
emendas logo no ano seguinte e, o que ê pior, nobre Senador, não impe-diu um Golpe de Estado de 1937. A Car~
ta de 46 também veio de uma Constituinte, e foi talVez a
Carta mais bem elaborada, mais bem trabalhada, u-m-trabalho de ourivessaria política que.tivemos,- e que rOi
uma consagração para o Direito Público deste País. Sofreu também inúmeros recortes, inúmeras emendas,
como é do conhecimento de V. Ex~. e não foi competente, em nível de suficiênciã, para impedir, também, a alte~
ração da ordem que havia estabelecido. De modo que
não é necessariamente uma Constituinte um ponto de referência absoluto, e há inúmeros países, V. Ex• sabe mui~
to bem, cuja constituição não veio de uma--Ãssembléiã.
Nacional Constituinte, e que tem uma ordem social elevada e que tem uma ordem econômica largamente produtiva. Concluo, então, congratUlando-me com V. Ex• e
me associando à grande maioria dOs seus PeritOs de vis-

ta.
O SR. JOS.I!: FRAGELLI- Ainda ontem, ti uma revista de uma dessas organizações ou agências que promovem casamento entre pretendentes sediada em Belo
Horizonte, Minas Gerais, orgãnização que frac:issou

porque as pretendentes ao casamento se apresentaram
em grande número, mas os pretendentes, os homens,
eram poucos. A maior oposição foi justamente essa: os
mineiros só casam com virgens ... (Risos.)
Quero apenas dizer, com_o repetiu o nobre Senador
Marcondes Gad~Jha, que se quisermos ter uma Constituição, no ffienol- Prazo possível, devemos abrir mão,
como me expressei agora, dessa pureza virginal da origem de uma Constituição. Acredito -qUe nenhum P8.rlamentar ou polítiCo deiXaria de sei favoráveL à- Convo~
cação de uma Constituinte, mas, não sendo possível pe~
los fatos conhecidos, que não vamos discutir agora, a
convocação de uma Constituinte -não podemos nem devemos protelar ainda por anos a elaboração de uma
nova Constituição. Por isto, disse que a reforma desta
Constituição, que agora propõe o Senhor Presidente da
República, dizendo expressamente no seu discurso, no
modo de ver, portanto, do Poder Executivo, que este
Congresso tem poderes constituintes ...
O Sr. ltamu F:_ranco -

O que não é verdade...

O SR. -!OS.fi: F_RAGELLI - ... acho que deveríamos
partir, preferencialmente, para um erltendimento entre
oposições e situações, a fim de elaborarmos um novo
texto coilstituc10n"il.
-----

n

~r.

Itamar Franco- Permite V. Ex' um aparte?

O SR. JOSt FRAGELLI- Pois não. Ouço o aparte
de V. Ex.•
O Sr. Itamar Franco - Nobre Senador José Frageli,
lamento, mas vou diScordar de V. Ex• e do nobre Senador Marcondes Gadelha. V. Ex' disse exatamente o que
ê a Constituição brasileira hoje, uma colcha de retalhos.
A Nação precisa do seu ordenamento jurídico, precisa de
um embasamento jurídico, precisa de um projeto político._ Entendemos que esse projeto político- e aí vai então, a pureza de nós das Minas Gerais- entendemos só
possa ser alcançado através de Assembléia Nacional
Constituinte. Particularmente V. Ex• sabe que defendo
eleições gerais para este País já agora em janeiro de 1985,
quando poderíamos ter o próximo CongressO, eleito ·
como Constituinte. A virdade é que temos apenas
princípios nesta Constituição, alguns respeitados, outros
ultrapassados pela ordem autoritária, que o próprio
Líder do Governo, Senador Marcondes Gadelha,
lembrou. QuandO o Senador Marcondes Gadelha disse
que a Nação vive um divórCio esquisito, ---vive eSse di.:
vórcio esquisito exatamente por este aspecto- não que--remus-encarar a realidade dos fatos. Por que não ir à Assembléia Nacional Constituinte? Por que tentarinos modificar a Constituição? Quando o Senhor Presidente da
República entende que este Congresso tem poderes constituintes, a nossa discordância vem daí. Este Congresso,
nobre Senador José Fragelli, salvo melhor jufzo, salvo
melhor interpretação, que V. Ex' poderá dá-la, porque,
incluslve, é jurista, entendemos que este Congresso não
tem poder constituinte. É inevitável, queiramos ou' não,
nobre Senador José Fragelli, a convocação de uma Assembléia Constituinte. Estou convencido disto.
0 SR. JOSE FRAGELLI - Nobre Senador Itamar
Franco; o pont~ de vista de V. Ex• é, sem dúvidã nenOuma, o mais corr(_!to. Nós dissemos aq_ui - e creio que o
Senador Marcondes Gadelha concordou- que a Constituinte seria a soluç?o ideal, solução certa. Devemos
porém, nos colocar dentro da realidade vigente, devemos
fazer um balanço das forças políticas e sociais que no
momento atuam no sentido de evitar, por algum tempo,
a convocação de uma Constituinte.
Chegarei ~!ll po~co mais adiante, para dJzer con.t que
autoridade, meu querido amigo Senador Itama_r Franco,
defendo este ponto de vista. Não soq J~.ris.ta, com9 djsse
V. EX• Já estou cansado de dizer que sou um advogado-

ª
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zinho provinciano (não apoiado!) que, jogado pelas coisas da polftica, vim arribar até o Senado da República.
_ Este discurso é mais para· reavivar aquele pronunciamento do eminente Afonso Arinos.

b- Sr. HU.mbert'o Lucena aparte?

Permite-me V. Ex• um

O SR. JOS:(: FRAGELLI - Um momentinho só, se
me permite, porque V. Ex~ encontrará melhores
elementos no que vou agora mesmo expor, fundamentado na opinião de Afonso Arinos, para me honrar com
seu aparte, meu Líder e Chefe nesta Casa.
V.--Ex~

O Sr. Humberto Lucena - Mas se V.
desse antes, eu lhe agradeceria.
O SR. JOS~ FRAGELLI -

Ex~

me conce-

Pois não.

O Sr. Humberto Lucena- Do ponto de vista rigorosamente jurídico - e V. Ex• sabe-, hã duas espécies de
_poderes constituintes: o poder constituinte originário,
que é a Assembléia Nacional Constituinte e o derivado
que ê o direito que tem o Congresso de reformar a Consti~uiçào. Poderíamos_ conciliar neste debate, simplesmente dizendo que- no momento se poderia fazer uma reforma ampla da Constituição,_de forma a escoimá-la do autoritarismo remanescente, fazendo com que se aproximasse o mais possível das aspirações nacionais que aí estão nas ruas, sem prejuízo da idéia, que é defendida pelo
PMDB- e, corno bem lembra o Senador Itamar Franco
-da convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, que poderia ser feita para as eleições de 1986, por
ocasião da es_colh::J daqueles que vão compor o novo
Congresso Nacional. Portanto, faríamos hoje uma reforma ampl::l da Constituição e, em 15 de novembro de
1986, teríamos a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte, porque esta aí viria com o pOder constituinte originário para elaboiar uma verdadeira COnstituição para o Brasil que significasse um pacto social, que
é indispensável neste momento de tantas apreensões, de
tantas preocupações. Isto porque no momento -sabe
V. Ex~- para que tivéssemos uma Assembléia Nacional
Constituinte, isso só seria possível através de dois caminhos: primeiro, através da renúncia de todos os atuais
membros do CongreSso Nacional, o que não é fácil,porque, se nós que estamos terminando o mandato nos
dispomos a isto, não sei se os que estão iniciando estariam nessa predisposição - po(s, para que convocássemos uma Assembléia teriam que estar vagos todos os
cargos antecipadamente. Então, a renúncia teria que ser
anterior à convocação da Assembléia Nacional Constituinte, porque não se pode convocar eleições para cargos
que não estão vagos. A outra hipótese s_eria a eleição de
uma Assembléia Constituin-te, que funCionaria paralelamente ao Congresso Nacional. Neste caso, teríamos uma
situação muito esdrúxula, porque sabe V. Ex• que as
principais lideranças poHticas de cada Estado e Território da Federação já estão assentadas hoje no Congresso Nacional.
O SR. JOS~ FRAGELLI- Muito obrigado a V. Ex•
Éjustarriente O ponto a que iria chegar, recordando de
passagem a manifestação deAfo_riso Ai'inos, quando diz:
"Não passa -de uma tautologia o dizer-se que não existe
democracia sem Constituição democrática". No modo
de ver do eminente Jurista, o Presidente Figueiredo seria
levado, no processo de abertura a que ele se propõe, a
encontrar uma maneira de propor a reforma da Constituição, o que realmente está acontecendo agora com o
pronunciamento de Sua Excelência o Senhor Presidente
da República.
Como o meu tempo já eStá terminando, vou chegar
justamente ao ponto em que o Professor Afonso Arinos
dizia, em sua conferência de 1981; que:

. ~-"~·-o .Congresso eleito em
Constituição.

82, ''deve" fazer nova
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Ao termo do século e meio de tradição_ parlamentar, o futuro Congresso, ou se desmoraliza historica-

mente, ou levanta o edifício il:lcional da Constituição Federal, no espaço polltico vazio ... Nada poderá deter o Congresso nessa tarefa, e o Poder Ex.ecutivo terá de colaborar com ela, para coroamento
do seu mandato, cujo ftm precede ao da legislatura.
O Congresso vai, fatalmente, "funcionar" como
Constituinte, não originária - é o que disse muito
bem V. Ex•, meu Líder-, "mas" instituída, porque
a Constituinte "originâria" resultaria" "de convocação" de uma Assembléia, e esta convocação,- os
dois caminhos que Afonso AriOos lembra são um
pouco diferentes dos de V. Ex•, Senador Humberto
Lucena- ou__seria feit:;~._ pelo Goverriõ atual, ou pela
derrubada deste Goveúto_ por uma revolução. A
convocação_ pelo Governo só depende dele, mas
nada indica que a faça, pelo menos agora. O Poder
Executivo, hesitante sobre as urgentes alternativas
politicas, decide, invariavelmente, não tomar ne·
nhuma. Quanto à hipótese da revolução, além de
impossível, seria desastrosa para a· BrasiL"
"Não podemos afirmar que o ExecutiVõ a faça,
mas podemos afirmar que o Legislativo a possa fazer.
Todos os precedentes anteriores comprovam' que o
Executivo, quando se tornou necessârio, odeu solução ao problema, não em seguimento de um texto
legal ou constitucional vigente, mas como oportuna
decisão Política, destinada a restabel!!cer a ordem
jurídica."
Realmente, seja a Constituição do Império, seja a de
1934, mesmo a de 1946, é a convocação da Assembléia
Constituinte que se fez por um ato ôo Poder Executivo
que naqueles momentos históricos exercia o poder no
País. O embasamento, digamos assim, jurídico, doutrinário, cu encontrei, e vãQ-me permitir ij1ie o leia em Pontes de Miranda, numa obra que, quando eu comecei a estudar Direiio, estaVa muito em voga- "Os Fundamentos Atuais do Direito Coftstlt_y_cional", por ele publicado

em 1932.
Os Permitam-me ler este trecho. Dizia ide:
.. Nas modernas correntes, o poder estatal (de
construir o Estado) : I) ou está com o povo; 2) ou
com o povo-trabalhador; 3) ou com os elementos ativos, do próprio Estudo.
Diante de Constitúiçõe·s que· dizem ter partidos
do povo ... "
~preciso

prestar atenção a esse posiciona·mento, digamos, doutrináriO" do saudoso jurista brasileiro que, acredito, tenha sido um dos maiores do mundo ocidental.
O SR. PRESIDENTE (AJmir Pinto. Fazehdo .soar a
campainha.)- Lembro ao nobre orador que já se esgotou o tempo de que dispunha.
O SR. JOS~ FRAâELLI - Sr. Presidente, vou ter·
minar, mas, gostaria _de dizer que, hoje, nós estamos em
uma sessãD_bastante calma e acho que V. Ex' poderia
conceder-me 5 ou lO minutos.
''Diante de Constituição que dizem partir do
povo e pertencer ao povo o poder estatal, há de ser o
seguinte o nosso raciocínio: à povo exerceu o poder
conferido, mas antes dele, como Hprfus necessariamente, houve quem disto decidiu;" isso quer dizer,
que a doutrina apresentada está de acordo com os
fatos históricoS, coino bem ressaltou o nobre Senador Marcondes Gadelha - "toda função ou remodelação de Estado supõe governo construíd_o, lei
que diga como se há de fazer a CóiiSTit.UíÇão-e quem
a pode e deve faz_er. Isto não quer dizer"- e aqui o
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ponto em que eu insisto, meu nobre Líder, para entender, como entendo, que nós podemos os investir
este Congresso Nacional de poderes constituintes"isto não quer diz_er que a antecedência de tal poder
significa achar-se nele, e não no povo, o poder estatal: o antecendente que reconhece"- ele coloca muito bem, a meu ver, a questão- "o antecendente que
reconhece força sumprema de outro poder subseqUente - elide--se; antecedência lógica, histórica e não
originariedade política".
antecedente, que reco~
nhece como "origem" _o subseqüente, nega-se como
poder."

o

Aqui está um ponto importante pelo qual eu aceito
que o Congresso, como disse Afonso Arinos, invista-se
de poderes constituintes. Porque eu acredito nesse- posicionamento doutrinário de Pontes de Miranda: o antecedente que reconhece como origem o subseqüente, negase corilo podei".
Seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo que
venha a conferir ao Congresso Nacional poderes consti~
tuintes, isso não quer dizer que a origem desse poderesteja no Congresso ou no Executivo, mas no povo, porque é em nome do povo que vai elaborar uma nova
Constituição, e o antecedente que reconhece o subseqüente a .. origem~· do poder nega~se como pOder.
b aceitando, Srs. Senadores, essa colocação que eu
adoto esse ponto de vista levantado pelo Deputado Nelson Marchezan e acredit'() que aceito pelo Senhor Presidente da República, de um entendimento entre OposiÇões e Governo Para que esse Congresso venha a formulwr uma nova Carta Constitucional para o BrasiL
Mais adiante, diz Pontes de Miranda, com muita clareza:
"o ditador que diz que o povo exerce o pode esta~
tal e marca eleições, elimina-se como poder."
Foi o que aconteceu com P~d_ro I, foi o que aconte_ceu
em 34, foi o que aconteceu em 46. Foi o ditador que disse, quem convocou a Consti_tuinte, reconhecendo isso:
··o povo é quem exerce o poder estatal;" ern nome do po~
vo, convocou uma Constituinte, marcou eleições; e as~
sim, ele se eliminou como poder.
Eu acredito que o Congresso Nacional pode, legitimamente, instituir-se como um Poder Constituinte para elaborar uma nova Constituição.
Como eu disse de infcio, e respodendo ao aparte do
meu caro Senador Itamar Franco, justamente o_ Senhor
Presidente da República propõe uma reforma da Constituição, e eu acredito também, talvez tivesse pensado S.
Ex~, que o Congresso deverá usar de uma forma criativa
para fazer esta reforma: constitucional, fazendo~se entàQ
uma reforma da Constituição e não simpleSmente emendas à Constituição.
Instituído o Congresso como Poder Constituinte, nós
temos absoluta certeza, porque os antecedentes históricos confirmam isto, este Congresso terá criatividade suficiente para não ficar em ·emendas· que sejãrh simples enxertOs na nova Constituição, mas sxja uma verdadeira
reforma constitucional.
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políticas instituídas do País, a fim de elaborarmos, e é
isso que eu julgo urgente, uma nova~Carta Constitucio~
nal para o Brasil. (Muito bem! Palmas.)

Ata da 27' Sessão, realizada
Em 4 de abril de 1984
(Publicada no DCN - Seçilo I --de 5-4-84
RETIFICAÇÃO
No Projeto de Lei do Senado nl' 48/84, que dispõe
sobre a política nacional de Informática, e dá outras providênclas:
Na publicação do projeto, na página 490, 2• coluna,
no seu art. IO, após o item III, inclua-se, por omissão, o
seguinte item,
IV- quando o produto para o qual for solicitada proteção de similaridade for componente ou parte de um produto final, a"tarifa aduaneira aplicável
serâ no máximo igual à do produto final.

Na página 491,

3~

coluna, no seu art. 19, após o item

IV, inclua-se, por omissão, o seguinte item,

V- Promover, mediante assistência técnica a
forne-cedores locais, o desenvolvimen_to de indústrias de par-tes, peças e sub-conjuntos necessários à
nacionalidade dos bens produzidos.

Na página 492, 3~ coluna, na JustifiCaÇão do projeto,
em sua nona linha,
Onde se lê:
-:_"(art. \53 § 81' da Constituição Federal) ...

... (art. !53 § 28 da Constituição Federal) ...
Na página 493, 3' coluna, no final,
Unde se lê:
... trata dos Distritos Especiais de Exportaçio
(DIEs).
Leia-se:
...trata dos Distritos Especiais de Exportação
(DIEX).
Na página 494, segunda linha, ainda na sua Justificação.
Onde se lê:
... Distritos Especiais de Exportação (DIEs), ...
Leia-se: _
... DistritoS Especiais de Exportação (DlEX), ,,.

. O SR. PRESIDENTE (AJmir Pinto_) - Pediria ao
nobre Senador Itamar Franco que não aparteas:-e o ora~
dor porque seu tempo já ultrapassa em quase 15 minutos
e há uma relação de outros oradores inscritos para falar.
Eu apelaria, ainda, ao nobre Senador José Fragelli que
concluf-se sua peroração.
O Sr. José Fragelli - Concluo, Sr. Presidente.
Eu acredito que assim entendida a reforma constitucional, ela possa ser felta agora. Eu daria o meu voto,
dentro do meu Partido e dentro deste Congresso, para
que houvesse um amplo entendimento entre as forças

Na m~::sma página e coluna, na quinta linha,
Onde se lê:
O Artigo 21 estende aos·DIEs ...

o Artigo 21 estende aos D!EX ...
Na mesma página e coluna, na nona linha,
Onde-SClê:
... mercado interno para os DiEs.
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Leia-se:

Sábado 14 0729

tem direito, na forma do artigo 39 da Lei n9 5.903, de
!973, e artigo 10 da Lei n" 4.345, de 1964 .

... mercado interno para os DIEX.
Na mesma pagina e coluna, na dêcima primeira linha,
Onde se lê:
~

de produtos dos DIEs,

... de produtos dos DIEX, ...
Na mesma pãgina e coluna, na dêcima oitava linha,
Onde se lê~
... e operação dos DIEs, ...

Leia-se:
~

_e operação dos DIEX, ...

COMISSÃO MISTA

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o qg_e s:onst~ do Processo n9 002~64.84:7, reSolV~
aposentar a partir de li' de maÍ"ço de 1984, Helena de
Moura Lara Rezende, Técnico Legislativo, Classe. "EsPecial", Referência NS- 25; do Quadro Pen_nanente ~o
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso Ill,
parágrafo único~ e 102, iriciso I, alínea. "a'\ da Constituição da República Federativa ~o Brasil, combinados
com os ãrtigos 427; inciso II, 428,lnciso 1, 429, incisos IV
e V, 437 e 415, § 49, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, aprovadO pela Resolução SF rl 9 58, de
1972, e artigo-2~", parágrafo -único,-da Resolução SF n"~'
358, de i983, com proventos integrais, bem como a gratificação de nível superior e a gratificação adicional por
tempo e serviço a que tem direito, na forma do artigo 39
da Lei n'~ 5.9QJ, de 1973, e artigo 10 da Lei n9 4.145, de

1964.
Incumbida de estudo e parecer sobre a mensagem
n"' 4, de 1984-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à dellberaçio do Congresso Nacional

Senado Federal, 13 de abril de 1984.- Moacir Dalla,
Presidente.

o texto do Decreto-lei 11'1 2.070, de 14 de dezembro de

1983, que "Õ10d1fica o D~eto.-lel n~' 1.3U, de 15 de
fevereiro de 1974".
1"' Reuniio (lutalação),
realizada em 20 de março de 1984.
RET!FICAÇÃO
Na Ata da l• Reunião (instalação) da Comissão Mista
incumbida do exame e parecei sobre a Mensagem n"'
:I./84:-CN, realizada em 204 84, publicada no DÇ~ Seção I I - de 31M3M84, página 439, 3• coluna,
Onde se lê:
6

Para Presidente: Deputado Nelson Aguiar ...
LeiaMse:

Para Presidente: Deputado Osvaldo Trevisan ...

ATO DO PRESIDENTE N• 10, DE 1984

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições.que lhe conferem os artigos 52, item 38, e97, inciso IV, do Regimento Interno e de acordo com_ a dç:legação de competência que--lhe foi outorgada pelo Ato ~a
Comissão Diretora n9 2, de4 dê abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 002001.84.5,reSOlve
aposentar a partir de 19 de março de 1984, Adilson Vi~~ra
de Castro, Adjunto Legislativo, ClasS~. "Única", Referência NS.:...... 15, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso lll, e 102, inciso
I, alínea "a", da Constituição da República Federativa
do Brasil, combinados com os artigos 427, inCiso II, 428-,
inciso I, 429, inciso III, e V, 437 e 415, § 49 , do Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado_
pela Resolução SF n9 58, de 1972, eartigo21i.!parágrafO _
único; da Resolução SFn"' 358, de 1983, com-provent?s
integrais, bem como a gratificação de nível superior e a
gratificação adicfonal poi tempo de serviço a que tem direito, na forma do artigo 3~> da Lei n9 5.903, ~e 1~73, e artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964.
Senado Federal, 13 de abril de 1984.- Moacir Dalla,
Presidente.

ATO DO PRESIDENTE No 12, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 3"8, e 91, incisoJ_V, do Regimento Interno e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora nl' 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do processo n9 002977.84.2, resolve
aposentar, por invalidez, Ernesto Passani, Inspetor de
Segurança Legislativa, Classe. "Única", Referência NS
- 16, do Quadro Permanente do Senado Federal, nos
termos dos artigos 101, inciso I e 102, inciso l, alínea
"b"; da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinados_:cotp. os artigos 427, inciso III,§
428, itl_cis-o fii, 415, §4Tdo Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n"' 58, de
1972, e artigo 31' da Resolução SF n9 358, de 1983, com
proventos integra1s --acresCídos da gratifiCação de nível
superior amparado pela Lei n9 1.050, dC 1950. e ·Decre~o
lei n' t:709, de 1979, bem como a gratificação poi- tempo
de serviço a que tem direito, conforme determina à artigo 39 da Lei n9 5.903, de 1973 e artigo lO da Lei n94j45,
de 1964.

zq;

Senado-Federal, l3 de abril de 1984.- Moaclr Dalla,
Presidente.
-ATO DO PRESIDENTE N• 13, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artig,os 52, ítem 38, 97, in-ciso IV, do Regiment-o Interno e de acordo com a delegação de competênci"a que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dii'etcira n9 2, de-4 de abril de 1973, e: tendo em
vista o que consta do Processo n9 002064.84.7, resolve
aposentar a partir de l"' de março de 1984, Vicente Oliveira de Lara Rezende, técnico Legislativo, Classe. "Especial", Referência NS- 25, do Quadro Permanente do
Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III, e
102, inciso r, alírié~ "a", da ConstituiÇão da República
Federativa do Brasil, combinados com os artigos 427, inciso II, 428, inciso-I, 429, inciso IV e V, 437 e 415, § 49, do
Regulamento Administrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n'~ 58, de 1972, e artigo 29, parãgrafo único, da Resolução SF n9 358, de 1983; com proventos integrais, bem como a gratificação de nível superior e a gratificação adiciOnal por tempo de serviço a que

e

Senado Federal, 13 de abril de 1984.- Moacir Dalla,
Presidente
ATO DO PRESIDENTE N' 14, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, incisO IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Dire'tora n9 2, de4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n9 003825f84J!, resolve
aposentar, a partir -ae 5 de abril de-1984, Vilson Taufik
Chemale, Técnico Legislativo, Classe. "Especial", Referência NS-25~ do QUadro Permanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso III; e 102, inciso I,
aHnea a, da Constituição da República Federativa do
Brasil, combinã.dos coin os artigos 427, inciso II, 428, inciso I, 429, incisos IV e V, e 415, § 41', do Regulamento
AdministrafívO-âO senado Federal, aprovado pela Rc!:solucão n"' 58, de 1972, e artigo 2'1, parágrafo úriico, daResolução SF n9 358, de 1983, com proventos integrais,
beril como a gratificação de nível superior e a gratificação adiciOnal por tempo de serviço a que tem direito,
na forma do artigo 3'1 da Lei n9 5.903, de 1973, e artigo 10
da Lei n9 4.345, de 1964.
Senado Federal, 13 de abril de 1984.---: Moacyr Dalla,
Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 15, DE 1984
O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 52, item 38, e 97, inciso IV, do Regimento Interno, e de acordo com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da
Comissão Piretora n~> 2,-de 4 de abril de 1973, e tendo em
v_i_sta 9 que consta do Processo n~' 002788/84/5, resolve
aposentar, a partir de 16 de março de 1984, Abel Rafael
Pinto, Técnico. em Legislação e Orçamento, Classç;, "Especial", Referência NS-25, 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, inciso II, 428, inciso I, 429, incisos IV e V, 437 e 415, § 49, do
Regulamento Administr~tivo do Senado Federal, aprovado pela Resolução SF n9 58, de 1972, e artigo 2~", parãgrafo único, da Resolução SF n~ 358, de 1983, com proventos integrais, bem como a gratificação de nível superior e a gra~ificação adicional pq_r tempÇl de serviço a que
tem direito, na forma do artigo 39 da Lei Jl9 5.903, de
1973, e artigo 10 da Lei n"' 4.345, de 1964.
-senado Federal, 13 de abril de 1984.- Moacyr Dalla,
Presidente.

ATAS DE COMISSÕES
COM1SSA.O DE REDAÇA.O
11• Reunião (Extraordinária),
realizada em 5 de abril de 1984
Às onze horas do dia cinco do mês de abril do ano de
mil novecentos e oitenta e quatro, reúne-se a Comissão
de Redação sob a Presid_ência do Senhor Senador João
LObo, Presidente, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, Vice-Presidente, e Alberto Silva.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha Derzi e Claudionor Roriz.
É lida e aprovada a Ata da reunião anterior.
A Comissão aprova os seguinte~ pareceres:
a) em que o Senhor Senador Passos Pôrto apresenta
a redação do vencido, para o turno suplementar, do
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substitutivo do Seriado ao Projeto de Lei da Câmara n~
23, de 1977 (n~' 996(75, na Casa de origem), que altera a
redação do art. 147 do Decreto-lei n~' 5.454, de_ 11'_ de
maio de 1943 (Consolídaçà:o das Leis do Trabalho); e
b) em que o_ Senhor Senador Alberto Silva apresenta
a redução final da emenda do_Senado ao Projelo_de Lei
da Câmara n~'-67, de 1977 (n~' 1.885/76, na Casa de origem), que exige a inscrição do CPF e do RG dos devedo-

res, nos títulos de crédito que especifica, e dá outras providências.
Nada mais havendo a tratar, dá-se por encerrada a
reunião, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, Assistente ad hoc, a pre.<>ente A ta que, uma vez aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente.
12• Reunião (Extraordinária),
realizada em 12 de abril de 1984
Às quinze horas e trinta minutos do dia doze.do mês
de abril do ano de mil novecentos e oitenta e quatro,
reúne-se a Comissão de Redação sob a_Presidência do
Senhor_ Senador João Lobo, Presidente, presentes os Senhores Senadores Passos Pôrto, VfCe-Presidente, e Jorge
Kalume.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores Saldanha Derz.i, Alberto Silva e Claudionor Roriz.
t !ida e aprovada a Ata da reunião anterior,
A Comissão aprova os seguintes pareceres:a) em que o Senhor Senador Jorge Kalume apresenta a rcdacão final do Projeto de Decreto Legislativo n9
20, de 1983 (n9 4/83, na Cârriita dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo que cria uma Comissão Mista
~ntrc o GovernO da República Federativa do Brasil e o
GQverno da República Gabonesa, assinado em Brasília;
a 30 de junho de 1982; e
b) em que o Senhor Seni3dor Passos Pôrto apresenta
a redaçào firial da emenda do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n<? 62, de 1983, (n9 149/75, na Casa de origem), que modifica O art 27 e seus parágrafos da Lei n9
2.004, de 3 outubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257,
de 2 de setembro de l_95_7, que dispõe sobre a política nacional do petróleo, insfiiuí a-Sociedade por Ações Petrõleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá providências.
Nada mais havendo a tratar, dã-se por encerrada a
reuníão, lavrando eu, Maria Carmen Castro Souza, AsM
sistente ad hoc, a presente A ta que, uma vez aprovada,
serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL
1• reunião, realizada em 11 de abril de 1984
Às onze horas do dia onze de abril d<! mil novecentos e
oitenta e quatro, na sala de reuniões, na Ala Senador
Alexandre Costa, presentes os Senhores Almir Pintg,
Vice-Presidente no exerc1cio da Presidência, Passos Porto, Mauro Borges e Altevir Leal, reúne-se a Comissão de
Segurança Nacional.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os SeM
nhores Senadores DiriaTte Mariz, Jorge Bornhausen e
GastãO Milller.
Havendo número· regTinental, o Senhor Presidente, Senador Almir Pinto, declara aberta a reunião, e solicita
que o Senhor Senador P<!ssos Pôrto assuma a PresidênM
cia para que possa relatar o item um da pauta. Em- seguida, Q Senhor SenadQr Almir Pinto apresenta ·parecer,
que conclui por audiência à Comissão de Cõnstituição e
Justiça do Senado Federal, ao Projeto de Lei da Câmara
n<? 25, de 1980, que "Define comO crime c0n1ra a-Segurança Nacional a manutenção de depósitos em moeda
estrangeira no exterior, fora dos casos preViStos· eni Lei".
Posto em discussão e, em seguida, em votação, ê o parecer aprovado, por unanimidade. Reassume a Presidência
o Senhor Senador Almir Pinto, e concede a palavra ao
Senhor Senador Passos Pôrto, que emite parecer fa·vorá-
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vel ao Projeto de Lei da Câmara n<? 27/83, que "Dispõe
sobre a divulgação, pelo Poder Executivo, do elt::nco de
bancos de dados existentes no País". Posto em discussão
e, em seguida, em votação, é o parecer aprovado, por
unanimidade. Ainda com a palavra, o Senhor Senador
Passos Pôrto emite parecer favorável ao Projeto de Lei
da Câmara n~' 152/83, qUe_"Concede aposentadoria especial aos que tenham sofrido restriÇão ao livr_e exercício
de atividade profissional em decorrência dos atas institucionais, complementares e legislação correlata", Posto
em discussão e, em seguida, em votação, é a parecer
aprovado, por unanimidade.
' Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Marcelino dos Santos Camello, Assistente da
Comissão, a presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO DE MUNIC!PIOS
1•Reunião Ordinária, realizada
em 12 de abril de 1984
As onze horas do dia doz_e de abril de mil novecentos e
oitenta e quatro, na Sala da ComisSão, na Ala Senador
Alexandre Costa, sob a presidência do Senhor Senador
Passos Pôrto, Presidente, reúne-se a Comissão de Municípios, com a presença dos Senhores Senadores Jutahy
Magalhães, Jorge Bornhausen, MarcelO Miranda, Beiledito Canellas, Alfredo Campos, Jorge Kalume, João
Lobo e José Uns.
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os_ Se-"nhores Senadores Almir Pinto, Benedito Ferreira, João
L.úcio, Gaivão Modesto, Carlos Alberto, Mário Maia,
José lgnãcio, Enêas Faria e Nelson Carneiro.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente deM
clara abertos os trabalhos e dispensa a leitura da Ata da
reunião anterior, que é dada como ·aprovã.ila.
A seguir, passa-se à apreciação das m~térias constanM
tes da pauta e são relatados os Projetas de_ Resolução da
Comissão _de__Economia, às seguintes mensagens presiM
den_ciais: I) Mensagem n~' 039, de 1984, do_Senhor Presidente_ da República, submetendo à aprovação do Senado
Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda para
que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Santos
(SP) a contratar operação de crédíto 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
um centavos). Relator: Senador Jorge Bornhausen, Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 2) Mensagem n9 40, de 1984, do Senhor Presidente da República,
submetendo à aprovação do Senado Federal proposta
do Senhor Ministro da Fazenda para que seja-autorizada
a Prefeitura Muoicipal de São Paulo (SP)_a contratar
operação de crédito no valor de CrS 1.312.35_0.647.QO
(hul"!1 bilhão, trezentos e doze milhõ_es, trezentos e cinqÕenta mil, seiscentos e quarenta e sete crUZeiros). Relator: Senador Marcelo Miranda. Parecer: favorável.
Aprovado por unanimidade. 3) Mensagem n<? 026, de
1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à
aprovação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura
Municipal de Barra do Garças (MT) a contratar operação de crédito no valor de 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). Relator:
Senador Benedito Canet!as. Parecer; favorável. Aprovado por unanimidade. 4) Mensagem n948, de 1984, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal
de Várzea Grande (MT) a contratar operação de crédito
no valor de Cr$ 1.794.3l5c000,00 (hum bilhão, setecentos
e noventa e quatro milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros). Relator: Senador Benedito Canellas. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 5) Mensagem n'
28, de 1984, do Senhor Presidente da República, submete~ do à aprovação do Senado Federal proposta do Senhor Ministro da Fazenda, parâ que sejâ autorizada a
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Prefeitura Municipal de Betim (MG) a contratar _operaçào de crédito no valor de Cr$ 4.358.397295,00 (quatro bil_hões, trezentos e cinqüenta e oito milhões, trezentos e noventa e sete mi!, duzentos e noventa e cinco cruzeiros}. Relator: Senador Alfredo Campos. Parecer: favorável. Aprovado por unanimidade. 6) Projeto de Lei
da Câmara n9 62 de 1983 - Emenda n<? 1 de Plenário"modifica o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n9 2.004,
de 3 de outubro de 1953, alterada pela Lei n9 3.257, de 2
de setembro de 1957, que dispõe sobre a política nacional do petróleo e defin-e as- atribuições do Conselho Na·
cional de Petróleo, institui a Sociedade por ações PeM
tróleo Brasileiro Sociedade Anônima dá outras proviM
dências". Colocada em votação e a Comissão aprova o
parecer favorável à Emenda n9 I de Plenário oferecida ao
Projeto, tendo votado vencido os Senhores Senadores
Marcelo Miranda a Alfredo Campos.
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião lavrando, eu, Francisco Gonçalves Pereira, Assistente da
Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente.
COMISSÃO OIRETORA
1' Reunião Ordinária, realizada
em 25 de janeiro de 1984

As dez horas do dia vinte e cinco_dejaneiro de mil novecentos e oitenta e quatro, sob a Presidência do Senhor
Senador Moacyr Dalla, Presidente, presentes os Senhores Senadores Lomanto Júnior, Primeiro; VicePresidcnte.; Jaison Barreto, Segundo- Vice--Presidente,
Henrique Santillo, Primeiro- Secretário; Lenoir Vargas,
Segundo-Secretário; Milton Cabral, Terceíro-Secretário;
e Raimundo__ Parente, Quarto-Secretário, reúne.Mse a Comissão Diretora do Senado Federal.
O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e
concede a palavra ao Senhor Segundo-Secretário, que
emite parecer sobre os Processos n9s 003.929.83.3 e
004.716.83.3, nos quais Ernestina de Souza Mendes e
Joaquim Corrêa de Oliveira Andrade, servidores aposentados, requerem as vantagens concedidas pela Resolução
n{t 21, de 1980. Os pareceres da Consultaria-Geral e do
Conselho de Administração são pelo atendimento do
pleiteado. O Relator, baseado nos pareceres técnicojurídicos, opina favoravelmente ao requerido. A Comissão Diretora, à unanimidade de seus membros, aprova o
parecer favorâvel do Relator.
O Senhor PrimeiroM Vice-Presidente emite parecer faM
vorável aos Processos n<?s 004.008.82.0 e 006,726.83.0,
nos quais o GoVerno do Territôrio Federal de Roraima
-Solicita seja Concretizadã, em carãter definitiVo, a doação
de -rriôveís iriserVíveis dó Senado Federal. O Senhor
Primeiro-Secretário pede vista dos processos, que lhe é
concedida.
O Senha i- QuartoMSecretário, em seguida, emite parecer favorável a doação, à Associação dos Moradores da
Cidade Ocidental, dos móveis inservíveis que especifica.
O Senhor Primeiro-Secretário pele vista do processo, que
lhe é concedida.
O Senhor Primeiro-SeCretário, a seguir, Usa da palavra
para abordar os seguintes assuntos:
l{t) -Situação do apartamento funcional que deve ser
destinado ao Senhor Senador Altevir Le_al. O__ Senhor
Primeiro~Secretário, esclarece que, até o momento, o
apartamento funcional destinado ao Senhor senador Altevir Leal não pôde ser desocupado pela viúva do exM
Senador José Guiomard e que a Comissão Diretora autorizara anteriormente o aluguel de um outro apartamento, razão pela qual, ante o tempo decorrido, indisM
pensável se faz o reajustamento do valor do aluguel. O
Senhor Diretor-Geral esclarece que o _reajustamento jã
havia sido providenciado pela Subsecretaria Financeira. _
A Comissão Diretora autoriza, também, ao mencionado
Senador o ressarcimento do valor da isenção telefônica
coitcedida--aos demais Seri3.dores nas residências oficiais.
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29)- Denóncias de possfveis irregularidades no CEGR.AF e no PRODASEN. O Senhor Presidente encarrega o Senhor Diretor-Geral de veriflcar_o assunto e trazer
rel<Jtório à apreciaçãO da Comissão Diretora, que é convocada para uma outra Reunião nos primeiros dias de
março do corrente ano.
O Senhor Segundo Vice-Presidente ·pede-seja consig-

nado em Ata que, na próxima Reunião da Comissão Diretoca, abordará o caso da SAMS, relativamente ao
Grupo de Trabalho incumbido de estudar o problema, e
o caso ocorrido no recesso, referente a uma pesquisa que
determinara.
O Senhor Diretor-Gerai faz a entrega à Comissão Diretoca das seguintes matérias:
!•)-Criação de um-Fundo Especial, nos termos da
legislação financeira espeCífica, em substituição ã conta
mantida no Banco do Brasil SJ A, de acordo com o estabelecido pelo art. 437 do Regimento Interno. Esclarece o
Diretor-Geral que a matéría teVe origem em entendimentos mantidos com o Tribunal de Contas da União, no
sentido de uma 111elhor adequação da nossa legislação
(art. 437 do Regimento Interno) à legislação financeira
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vigorante para os demais Poderes..lnforma que o Senhor
Consultor-Gerai havia participado das palestras com
ilust~es membros daquela Colendª_ Corte e preparado
Õlinuta de projeto de lei a respeito. Sugere seja a matéria
distribuída a um dos membros da Comissão Diretora,
pa-ra estudo e parecer. O Senhor Presidente designa o Senhor Senador Henrique Santillo, para relatar. Em seguida, o Senhor Diretor-Geral colhe as assinaturas dos
Olembroida Comissão Direl.ora nos A tos que concedem
reajustamento nos vencimentos dos servidores e inativos
e nos valores dos subsídios dos Senhores Senadores, na
mesma base e proporção concedida aos servidores do
Poder Executivo. Os Atas são aprovados e, assinados,
vão ã püblicação.
No tocante à Representação do Senado Federal, o Senh"or Diretor-Gera-1 comunica que o Diretor daquele órgão solicitara, pelas vias competentes, a doação de móveis considerados inservíveis a três instituições, que especifi'ca, de fins filantrópicos. A Comissão designada, examinando o material em questão, constatou que os móveis são realmente inservíveis, ao uso do Senado Federal,
sendo antieconôrnica qualquer tentativa de recuperação

Sábado 14 0731

dos mesmos, razão pela qmd conclui opinando favoravelmente à doação, nos moldes propostos, o qUe só pode
ser feito, nos termos do Ato nY 11, de 1978, pela Comissão Diretora. Debatida a matéria, é aprovada a doação a
três entidades filantrópicas.
Em relação ao mesmo órgão, o Senhor Diretor-Gera1
aborda o problema dos veículos que lá se encontram,
Dodge Dart, antieconômicos, uma vez que, não só consomem muíto combustível, como, também, por terem
saído de linha de fabricação, suas peças são de difícil reposição. Sugere o envio de seis CheVro1et, Opala, da frota de veiculas de Brasília, que sç: encontra em fase de desativação. A Comissão Diretora, à unanimidade dos presentes, aprova a sugestão.
Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze
minutos o Senhor Presidente declara encerrados ostrabalhos, _pelo que, eu, Aiman Nogueira da Gama,
Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora,lavrei
a presente Ata que, assinada pelo Senhor Presidente vai
à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 25 de janeiro de 1984.-Moacyr Dalla, Presidente.

