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1- ATA DA i' SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1980 

I. I -ABERTURA 

I .2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República 

-Nos I a 27, de 1980, referentes a restituição de autógrafos de proje
tes de lei sancionados. 

- De agradecimento de comunicação 

- No 38/80 (no 575/79, na origem), referente à aprovação das ma
térias constantes das Mensagens SM nos 174, 176 a 193, 195 a 204,213, 
217 a 221 e 223 a 225, de 1979; 

-No 39/80 (no 587/79, na origem), referente à aprovação por de
curso de prazo, do Decreto-lei n9" 1.691, de 2 de agosto de }979; 

- N• 40/80 (no 588/79, na origem), referente ao recebimento das 
Mensagens n•s 212, 214, 215, 216 e 226, de 1979; 

-No 41/80 (no 596/79, na origem), referente à aprovação das ma
térias constantes das Mensagens CN n9s 102, 105 e 106, de 1979; 

-No 42/80 (no 612/79, na origem), referente à aprovação das ma
térias constantes das Mensagens SM n's 229 a 238 e 241 a 269, de 1979; 

-No 43/80 (n• 614/79, na origem), referente à aprovação da ma
téria constante da Mensagem CN n9 115, o:le 1979; 

-No 44/80 (no 615/79, na origem), referente à aprovação das ma
térias constantes das Mensagens SM n'>'s 228, 239 e 227, de 1979; e 

-No 45/80 (n• 616/79, na origem), referente à manutenção do veto 
Presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara n• 3/77 (no 521/71, na 
Casa de origem), que cria exigências para o registro civil das entidades de 
assistência. 

-Submetendo à deliberação do Senado o seguinte projeto de lei: 

Projeto de Lei do Senado n9 1/80-DF, que estende aos funcionários 
aposentados da Administração Direta do Distrito Fed~ral as vantagens fi
nanceiras decorrentes da aplicação do Plano de Classificação de Cargos~ 
instituído pela Lei no 5.920, de 19 de setembro de 1973, c dâ outras provi
dências. 

Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo 
provimento depende de sua prévia aquiesc~ncia: 

- N• 29/80 (no 35/80, na origem), referente à escolha do Sr. Paulo 
Frassinetti Pinto, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, 
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República do Hai-
ti. 

- N• 30/80 (n• 50/80, na origem), referente à escolha do Sr. Fer
nando Abbott Gaivão, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplo-

mata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República 
de El Salvador. 

-No 31/80 (no 60/80, na origem), referente à escolha do Sr. Renato 
Bayma Denis, Embaixador do Brasil junto à República do Senegal, para, 
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Br"asil junto à Re
pública Islâmica da Mauritânia. 

- N• 32/80 (no 61/80, na origem), referente à escolha do Conselhei
ro José Parsifal Barroso, Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Fe
deral, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Traba
lho, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Lopo Carvalho 
Coelho. 

1.2.2- Ofícios do Sr. ]9-Se~retário da Câmara dos Deputados 
Comunicação à aprovação da seguinte matéria 
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara no 71/79 

(n9 23/79, na origem), que autoriza a doação ao Departamento Nacional 
de Obras de Saneamento do terreno que menciona, situado no Município 
de Porto Alegre, Estado-do Rio Grande do Sul. (Projeto enviado à sanção 
em 6-12-79). 

Encaminhando autógrafo de projetos de lei sancionados: 
-Projeto de Lei da Câmara no 50j79 (n• 925j79, na origem), que 

retifica sem ônus, a Lei n9 6.597, de 19-12-78, que estima a Receita e fixa a 
Despesa da União para o exercício financeiro de 1979. (Projeto que se 
transformou na Lei no 6.736, de 5·12-79). 

-Projeto de Lei do Senado n9 119f75 (n9 4.539/77, na Câmara dos 
Deputados), que dã nova redação ao parágrafo único do art. 49 da Lei 
n9 5.890, de 1973, que altera a Legislação da Previdência Social, e dã ou
tras providências. (PrOjeto que se transformou na Lei o 'ii 6.744, de 5-12-
79). 

·-Projeto de Lei da Câmara n• 71/79 (no 23/79, na origem), que au
toriza a doação ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento do 
terreno que menciona, situado no Município de Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul. (Projeto que se transformou na Lei n9 6.749, de 
10-12-79). 

-Projeto de Lei da Câmara no 78/76 (no 502/75, na origem), que 
inclui programa de melhoria de condições de habitabilidade dos trabalha~ 
dores nos projetas de financiamentos agropecuãrios. (Projeto que se trans
formou na Lei no 6.751, de 10-12-79). 

-Projeto de Lei do Senado no 18/77 (no 1.687/79 na Câmara dos 
Deputados), que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá outras 
providências. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.766, de 19-12-79). 

1.2.3-:- Comunicações da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei do Senado 
n' 1/80-DF, lido no Expediente. 
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-Recebimento das Mensagens n~'s 33 a 37/80 {n'i's 51 a 55/80, na 
origem), pelas quais o Senhor Presidente da República, submete ao Sena
do propostas do Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para as prefeituras 
municipais que menciona e o Departamento Municipal de Habitação -
DEMHAB, da cidade de Porto Alegre (RS), sejam autorizados a elevar, 
temporariamente, os parâmetros fixados pelo art. 21' da Resolução 
nl' 62/75, desta Casa, e possam realiZar operações de crédito, para os fins 
que especificam. 

1.2.4 - Requerimentos 

- n~' 1/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo 
General Antonio Ferreira Marques, Comandante da 1' Região Militar, na 
solenidade comemorativa da passagem do 359 aniversário da tomada de 
Monte Castelo, no Rio de Janeiro. 

- N~> 2/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando 
a transcrição, nos Anais Cio Senado Federal, da Ordem do Dia baixada 
pelo Sr. Ministro do Exército, lida em todos os Quartêis, n-o dia 21 de fe
vereiro de 1980, por ocasião das coriiemorações do 35'i' aniversário da to
mada de Monte Castelo. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 

- Referente ao recebimento de comunicações de Srs. Senadores que 
se ausentaram do País, durante o recesso. 

-Convocação de sessões conjuntas a realizarem-se amanhã, às 11 
horas e às 18 horas e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.2.6- Requerimento 

-No 3/80, de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzi e outros Srs. 
Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Deputado 

Amâncio de Azevedo. Aprovado, apÓs usarem da palavra no encaminha
mento de sua votação os Srs. SenadO"res Dirceu Cardoso, Aderbal Jurema 
e Humberto Lucena, tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens 
prestadas. 

1.3.- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA 
SESSÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO. 

2- ATO DA COMISSÃO DIRETORA No 52/79. 

3- INSTITUTO DE PREVIDI!:NCIA DOS CONGRESSISTAS 

-Parecer do Conselho Delibc~rativo. 
-Balancete patrimonial em 3A-I0-79. 
-Demonstração da conta "ReCeita e Despesa". Balancete acumula-

do de Jo.J-79 a 31-!0-79. 
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de outubro. 
-Parecer do Conselho Deliberativo. 
-Balancete patrimonial em 30-1!-79. 
-Demonstração da conta ••Receita e Despesa''. Balancete acumula-

do de !O-! a 30-ll-79. 
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de novembro 

de !979. 
- Parecer do Conselho Deliberativo. 
-Balanço patrimonial encerrado em 31-12-79. 
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" referente ao exercí-

cio firtdo em 31-12-79. 
-Demonstração da conta "Receita e Despesa" do mês de dezembro 

de !979. -

4-ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES. I 

L-------------~~------------------------------~--~~------------------~-------~ 

ATA DA 1~ SESSÃO, EM 3 DE MARÇO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDf:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA E NILO COELHO 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Evandro Carrei
ra - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Heridque de La Rocque- José Sarney
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Plnto- José 
Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Jessé Freire- Humberto Lu
cena- Aderbal Jurema- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Lourival Bap
tista- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso 
-João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Nelson Carneiro
Itamar Franco- Murilo Badaró- Tancredo Neves- Lâzaro Barboza
Gastão Müller- Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi
Evelásío Vieira - Jaison Barreto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 42 Srs .. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. l~'-Secretário procederA à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados 

. No l/80 (no 554/79, na origem), de~4 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Let n~' 41, de 1979- CN, que "modifica disposições da Lei n'? 
5.!08, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito)"", (Projeto 
que« transformou na Let no 6.73!, de 4-!2-79). 

. No 2/80 (n° 555/79, na origem), de 4 de dezembro de 1979. referente ao 
Projeto de Let nl' 36, de 1979- CN, que "altera a redação do art. 180 da Lei 
n9 1.711, de 28 de outubro de 1952, e dá outras provi~ências". (Projeto que se 
transformou na Lei n~' 6.732, de 4-12-79). 

N° 3/80 (n' 556/79, na origem), de 4 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei n9 34, de 1979- CN, que '~dispõe sobre a nomeação dos diri
gentes das fundações instituídas ou mantidas pela União". (Projeto que se 
transformou na Lei n'i' 6.733, de 4-!2-79). 

N• 4/80 (n° 560!19, na origem), de 5 de dezembro del979, referente ao 
Projeto de Lei do Senado n~' 258, de 1979-DF, que "estima a Receita e fixa a 
Despesa do Distrito Federal para o Exercício Financeiro de 1980". (Projeto 
que se transformou na Lei n\' 6.737, de 5 de dezembro de 1979). 

No 5/80 (no 561/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara no 83, de 1979 (nO 1.599 f79, na Casa de origem), 
que ••dispõe sobre a revi~ão do.s proventos do pesso~l inativo do Magistêrio 
Civil da Aeronáutica". (Projeto que se transformou na Lei n~> 6.738, de 5 de 
dezembro de 1979). 

No 6f80 (n' 562/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei n9 39f79-CN, que .. clispõe sobre a matrícula e o registro de 
imóveis rurais, e dá outras providências". (Projeto que Se transformou na Lei 
no 6.739, de 5 de dezembro de 1979). 

N° 7/80 (no 563/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara no 48, de 1979 (no 5.804/78, na Casa de origem), 
que "autoriza a permuta de imóveis que menciona, situados no Município de 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul ... (Projeto que se transformou na 
Lei no 6.740. de 5 de dezembro de 1979). 

N° 8/80 (no 564/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara no 64, de 1979 (no 3.733/77, na Casa de origem), 
que "altera dispositivo da Lei n~' 5.010, de 30 de maio de 1966, que orgã.iliz8."ã 
Justiça Federal de primeira instância". (Projeto que se transformou na Lei 
no 6.741, de 5 de dezembro de 1979). 

NO 9/80 (no 565/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara no 101, de 1978 (no 2.235/76, na Casa de origem), 
que "modifica o art. 19 do Decreto-lei n~' 3.200, de 19 de abril de 1941, que fi
xou o valor do bem de família". (Projeto que se transformou na Lei n9 6. 742, 
de 5 de dezembro de !979). 
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N• 10/80 (n• 566/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei do Senado n"' 190, de 1976; que "introduz parágrafo no art. 84 
da Lei n"' 4.215, de 27 de abril de 1963, excluindo da incompatibilidade previs~ 
ta no cãput do artigo os vice-prefeitos municipais". (Projeto que se transfor~ 
mou na Lei n• 6.743, de 5 de dezembro de 1979). 

N• 11/80 (n• 568/79, na origem), de 5 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei da Câmara n• 66, de 1979 (n• 5.008/78, na Casa de origem), 
que .. acrescenta parágrafo no art. 20, da Lei n"' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
-Código de Processo Civil". (Projeto que se transformou na Lei nll 6.745, de 
5 de dezembro de 1979). 

N• 12/80 (n• 571/79, na origem), de 10 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei n9 38, de I979~CN, quC~"altera o disposto nos arts. 49 e 50 
da Lei nv 4.504, de 30 de novembro de 1964 (Estatuto da Terra}, e dá outras 
providências". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.746, de 10 de de~ 
zembro de 1979). 

N• 13/80 (n• 572/19, na origem), d0:IO de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lej do Senado n9 360, de [979-DF, que .. dá nova redação ao 
art. 44 do Decreto-lei nv 82, de 26 de dezembro de 1966". (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.747, de 10 de dezembro de 1979). 

N• 14/80 (n• 573/79, na origem), de 10 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei n9 42, de 1979-CN, que "reduz a_exigência de documen
tação aos pretendentes à aquisição de unidades habitacionais pelo Sistema Fi
nanceiro de Habitação, nos financiamentos de valor igual ou inferior a 1.500 
Unidades Padrão de Capital (UPC)". (Projeto que se transformou na Lei 
n• 6]48, de 10 de dezembro de 1979). 

N• 15/80 (n• 580/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 111, de 1979 (n• 1.832/79, na Casa de ori
gem), que "dispõe sobre promoções dos Oficiais da Ativa das Polícias Milita
res dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de R.õraima, e dá ou
tras providências". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.752, de 17 de de
zembro de 1979). 

N• 16/80 (n• 581/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei do Senado n"' 363, de 1979-DF, que ••fixa a retribuição do 
Grupo-Magistério, no Serviço Civil do_ Distrito Federal, e dá outras Provi~ 
dências". (Projeto que se transformou m1 Lei n9 6.753, de 17 de dezembro de 
1979). 

N• 17/80 (n• 589/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 90, de 1979 (n' 2.138/79, na Casa de origem), 
que .. autoriza o Poder Executivo a abrir, em favor do Ministério dos Trans
portes e do Fundo Nacional de Desenvolvimen!o, crêditQ especial atê o limite 
de Cr$ 3.629.478.000,00, para o fim que especifica". (Projeto que se transfor
mou na Lei n' 6.755, de 17 de dezembro de 1979). 

N• 18(80 (n' 590/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 95; de 1979 (n' 1.524/79, na Casa de origem), 
que ••autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra- as Secas -
ONOCS, autarquia vinculada ao Ministério- do lriterior, é! doar o imóvel que 
menciona, situado no Município de 1c6, Estado do Ceará, e dá outras provi~ 
dências". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.756, de 17 de dezembro de 
1979). 

N• 19/80 (n' 591/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n' 98, de 1979 (n• 2.288/79, na Casa de origem), 
que "autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Nacional Pró
Memória, e dá outras providências". (Projeto que se transformou na Lei 
n' 6.757, de 17 de dezembro de 1979). 
• N• 20f80 (n' 592(79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente ao 
Projeto de Lei n9 45, de 1979-CN, que ••autoriza os Governos do T~tritórios 
Federais do Amapá, de Rondônia e de Roraima a constituir um Fundo de Fi
nanciamento para Água e Esgotos de cada Território, a contrair empréstiffios , 
com Agente Finãnceiro do Banco Nacional da Habitação (BNH), e dá outi:_as 
providências". (Projeto que se transformou na Lei n'~' _ 6.7.58, de 17 de Qe~ 
zembro de 1979). 

N• 21/80, (n' 593/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 101, de 1979 (n• 2.018/19 na Casa de origem), 
que "autoriza a doação à Fundação Serviços de Saúde Pública do domínio ú~ 
til do terreno que menciona, situado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro". 
(Projeto que se transformou na Lei n' 6.759, de 17 de dezembro de 1979). 

N• 22/80, (n' 594(79, na origem), de 17 de dezembro de~I979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1979 (n• 1.598/79, na Casa de Origem), 
que .. concede pensão especial a Clei~e Severino Ribeiro, e dâ outras provi
dências". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.760, de 17 de dezembro de 
1979). 

N• 23/80, (n9 595/79,na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente 
:ao Projeto de Lei da Câmara n• 107, de 1979 (n• 1.5'37 /79, na Casa de ori-

gem), que "concede pensão especial a Do rico Anjos de Lima, e dá outras pro
vidências~·. (Projeto que se transformou na Lei n"' 6.761, de 17 de dezembro 
de 1979). 

N• 24/80, (n• 597/79, na origem), de 18 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei do Senado n• 206, de 1979-DF que "dispõe sobre a implan
tação do Grupo~Direção e Assistência Intermediárias. do Plano de Classifi
cação de Cargos do Serviço Civil do Distrito Federal, e dá outras providên
cias". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.762, de 18 de dezembro de 
1979). 

N• 25/80, (n• 598/79, na origem), de 18 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 108, de 1979 (n• 2.016/79, na Casa de ori
gem), que .. reajusta o valor da pensão especial concedida a Rufina Cardoso 
Machado". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.763, de 18 de dezembro 
de 1979). 

N' 26j80 (n' 599/79, na origem), de 18 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1978 (n• 1.145(75, na Casa de origem), 
que .. acrescenta novo item ao parâgrafo 311 do art. 10 da Lei n9 5.890, de 8 de 
junho de 1973, que altera a legislação de previdência social, e dá outras provi~ 
dências". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.764, de 18 de dezembro de 
1979). 

N• 27/80, (n• 600/79, na origem), de 18 de dezembro de 1979, referente 
ao Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1977 (n• 536j75, na Casa de origem), 
que .. altera dispositivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, permitin
do que o empregado optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS - utilize sua conta vinculada para pagamento de prestações da 
casa própria". (Projeto que se transformou na Lei n9 6.765, de 18 de de~ 
zembro de 1979). 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
De agradecimento de comunicarão: . 
N• 38/80-(n• 575j79, na origem), de 10 de dezembro de 1979, referente à 

aprovação das matérías constãntes das Mensagens SM n9s 174, 176 a 193, 195 
a 204, 213, 217 a 221 e 223 a 225, de 1979; 

N•J9j80 (n• 587 j79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente à~ 
aprovação, por decurso de prazo, do Decreto-lei nv 1.691, de 2 de agosto de 
1979; 

N' 40/80 (n• 588j79, na origem), de 17 dÓ dezembro de 1979, referente 
ao recebimento das Mensagens n•s 212, 214, 215, 216 e 226, de 1979; 

N• 41/80 (n• 596/79, na origem), de 17 de dezembro de 1979, referente à 
aprovação das matérias constantes das_ Mensagens CN nvs 102, 105 e 106, de 
1979; 

N• 42/80 (n• 612/79, na origem), de 20 de dezembro de 1979, referente à 
aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n.,.s 229 a 238 e 241 a 
269, de 1979; 

N' 43/80 (n• 614/79, na origem), de 26 de dezembro de 1979, referente à 
aprovação da matéria constante da Mensagem CN n9 115, de 1979; 

N9 44/80 (n• 615/79, na origem), de 26 de dezembro de 1979, referente à 
aprovação das matr!rias constantes das Mensagens SM nlls 228, 239 e 227, de 
1979; 

N' 45/80 (n• 616/79, na origem), de 26 de dezembro de 1979, referente à 
manutenção do veto presidencial aposto ao Projeto de Lei da Câmara n9 03, 
de 1977 (n9 52 I, de 1971, na Casa de origem), que "cria exigências para ore
gistro ciVíl das entidades de assistência". 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidente da República submetendo ao Senado Projeto de Lei: 

MENSAGEM N• 28, DE 1980 
(n' 36/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 

Nos termos do artigo 51, combinado com o artigo 42, item V, da Consti
tuição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Governador do Dis~ 
trito Federal, o anexo proj6to de lei que .. estende aos funcionários aposenta
dos da Administração Direta dO Distrito Federal as vantagens financeiras de~ 
correntes da aplicação do Plano de Classificação de Cargos, instituído pela 
Lei n9 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dá outras pro-vidências". 

Brasília, 16 de janeiro de 1980.- João Figueiredo. 

E.M. n• 024/79-GAG Brasília, 12 de novembro de 1979 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de 
lei, que estende aos funcionárioS apoSCriüidos da Administração Direta do 
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Distrito Federal as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do Plano 
de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n'i' 5.920, de 19 de setembro de 
1973. 

A presente iniciativa visa a sOlucionar o problema do funcionário inativo 
do Distrito Federal, que não dispõe, ainda, de legislação que preveja a revisão 
dos seus proventos, o que já estâ sendo definitivamente solucionado na área 
do funcionalismo federal, através do projeto de lei ora em exame no Congres
so Nacional. 

Tal medida visa a corrigir distorções existentes, em decori"ência da dispa
ridade no tocante à remuneração que o governo vem atribuindo aos seus ser
vidores ativos e inativos, estes últimos em substancial desvantagem. 

Dentro da meta do Governo de valorização dos seus servidores, e não 
distinguindo tratamento entre ativos e inativos, a Administração porá fim a 
uma distância irijusta de remuneração que ora prevalece. 

Cabe-me, ainda, esclarecer a Vossa Excelência que na elabOração do an
teprojeto ora apresentado foi tomado como paradigma o anteprojeto enviado 
por Vossa Excelência ao Congresso Nacional e endereçado aos inativos fede
rais. 

Por outro lado, devo, ainda, esclarecer a Vossa Excelência que os recur
sos necessários ao -atendimento da proposição já foram objeto de entendi
mento positivo, enti'C eSte Governo e a Secretaria de Planejamento da Presi
dência da República. 

Apresento a Vossa Excelência as expressões do meu mais alto apreço e 
profundo respeito.- Aimé Alcibíades Silveira Lamaison, Governador. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• I, DE !980-DF 

Estende aos funcionários aposentados da Administração Direta 
do Distrito Federal as vantagens financeiras decorrentes da aplicação 
do Plano de Qa.,Iflcação de Cargos, lnstitufdo pela Lei n• 5.920, de 
19 de setembro de 1973, e dá outras providências. 

O Senado Federal decreta: 

Art. 1' Os funcionários aposentados não incluídos no Plano de Classi
ficação de Cargos, institufdo pela Lei n• 5.920, de 19 de setembro de 1973, te
rão os proventos revistos com base no vencimento correspondente à classe da 
Categoria Funcional em que seriam incluídos, por transposição ou transfor~ 
mação, os cargos efetivos em que se aposentaram. 

§ I• Na aplicação desta Lei serão consideradas: 
a) a classe em que, no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, tiver sido 

incluído, por força da implantação do Plano, cargo de denominação e nível 
de vencimento iguais ao daquele em que ocorreu a aposentadoria; 

b) a referência de vencimento cm que seria localizado o inativo, de acor
do com o critério estabelecido no art. 59 do Decreto-lei n9 1.462, de 29 de 
abril de 1976, observados os reajustes subseqUentes e as alterações ocorridas 
na Categoria Funcional correspondente, bem como os requisitos estabeleci
dos em lei. 

§ 29 Nos casos em que tenha ocorrido a inclusão de cargos dos mesmos 
nível de vencimento e denominação, em mais de uma classe, a revisão de pro
ventos tomarâ por base a classe em que foi incluído funcionário que, quando 
da implantação do Plano, possuía tempo de serviço igual ou superior mais 
próximo do computado para o inativo no momento da aposentadoria. 

Art. 29 Se as atribuições inerentes ao cargo em que se aposentou o fun
cionário não estiverem previstas no Plano de Classificação de Cargos, 
considerar·se-á para efeito de indicação da Categoria Funcional, cargos se
melhantes quanto às atividades, ao nível de responsabilidade, à complexidade 
e ao grau de escolaridade exigidos para o respectivo desempenho. 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a classe a ser considerada 
para a revisão de proventos será aquela em que tiver sido incluído cargo de 
vencimento igual ou, se inexistente, o de vencimento superior mais próximo 
correspondente ao cargo efetivo em que se aposentou o funcionário, observa. 
das as regras desta Lei. 

Art. 39 Para efeito do disposto nesta Lei, não serão considerados os 
casos de inclusão de cargos, por transformação, em Categoria Funcional di
versa daquela em que os cargos seriam originariamente incluídos no Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei nt 5.920, de 19 de setembro de 
1973. . 

Art. 4'i' A revisão assegurada por esta Lei acarretará a supressão de to
das as vantagens. gratificações, parcelas c quaisquer outras retribuições per
cebiO.as pelo inativo, ressalvados o salário-famflia e a gratificação adicional 
por tempo d~ serviço. 

Parâgrafo único. A supressão de que trata este artigo não alcança as 
vantagens do art. 184, da Lei n• 1.711, de 28 de outubro de 1952, assegura
·das, na aposentadoria, aos funcionârlos amparados pelo art. 177, § 19, da 

Constituição de 1967, em sua redação originária, respeitado, nos demais ca· 
so.s, o disposto no § 2'i' do art. 102, da Constituição, na redação dada pela 
Emenda n' 01, de 1969. 

Art. 511 No reajuste dos proventos dos funcionários aposentados com 
as vantagens do art. 180 da Lei o9 1.711, de 1952, e dos agregados, servirã de 
base de cálculo o vencimento do cargo em comissão ou o valor da gratifi
cação da função de confiança, integrantes dos Grupos "Direção e Assessora
menta Superiores" ou "Direção e Assistência Intermediârias", em que tenha 
sido transformado ou reclassificado o cargo em comissão ou a função gratifi
cada. 

§ }9 Na hipótese em que tenha ocorrido a extinção ou a transformação 
do cargo em comissão ou da função de confiança, com alteração do conjunto 
das atribuições, considerar-se--â, no órgão a cujo quadro pertencia o funcio
nário, cargo em comissão ou função de confiança semelhante, quanto às ati
vidades, ao nível de responsabilidade, à complexidade e ao grau de escolari· 
dade exigidos para o respectivo desempenho. 

§ 29 Mediante opção, poderá servir de base de cálculo a Categoria 
Funcional de atribuições correlatas com as do cargo de provimento efetivo 
em que ocorreu a aposentadoria ou o ocupado imediatamente antes da agre
gação. 

Art. 6' Os efeitos financeiros da revisão de proventos de que trata esta 
Lei vigorarão a partir de 19 de janeiro de 1980. 

Art. 79 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBtiCA FEDERATIVA 
DO BRASIL - 1967 

Art. 177 .........................•............................ 
§ 19 O servidor que já tiver satisfeito, ou vier a satisfazer, dentro de um 

ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos da legislação 
vigente na data desta Constituição, aposentar-Se·á com os direitos e vanta
gens previstos nessa legislação. 

EMENDA CONSTITUCIONAL 
N• I, DE 1969 

Art. 102 ..... , . , , ..... , ....... , , . , . , ... , , ...... , • , ...... , .. , .. 
§I 'i' Os proventos da inatividade serão revistos sempre que, por motivo 

de alteração do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos 
dos funcionârios em atividade. 

§ 29 Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, em caso nenhum os 
proventos da inatividade poderão exceder a remuneração percebida na ativi
dade. 

LEI N• 1.711, DE 28 DE OUTUBRO DE 1952 

Dispõe sobre o Estatuto dos Funci-onários Públicos Civis da 
União 

Art. 180. O funcionário que contar mais de 35 anos de serviço público 
será aposentado: 

a) com as vantagens da comissão ou função gratificada em cujo exercí
cio se achar, desde que o exercício abranja, sem interrupção, os cinco anos 
anteriores; 

b) com idênticas vantagens, desde que o exercício do cargo em comissão 
ou da função gratificada tenha compreendido um período de dez anos, conse
cutivos ou não, mesmo que, ao aposentar-se, o funcionário jâ esteja fora da
quele exercício. 

§ 19 No caso da letra b deste artigo, quando mais de um cargo ou 
função venha sido exercido, serão atribuídas as vantagens do maior padrão, 
desde que lhe corresponda um exercício mínimo de dois anos; fora dessa hi
pótese, atribuir-se-ão as vantagens do cargo ou função de remuneração ime
diatamente inferior. 

§ 2'i' A aplicação do regime estabelecido neste artigo exclui as vantagens 
institUídas no art. 184, salvo o direito de opção, 

Art. 184. O funcionário que contar 35 anos de serviço serâ aposentado: 
I - com provento, correspondente ao vencimento ou remuneração da 

classe imediatamente superior; 
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II -com provento aumentado de 20% quando ocupante da última clas
se da respectiva carreira; 

III -com a vantagem do inciso II, quando ocupante de cargo isolado se 
tiver permanecido no mesmo durante três anos. 

LEI N9 5.920, DE 19 DE SETEMBRO DE 1973 

Estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço 
Civil do Distrito Federal, e de suas Autarquias, e dá outras providên~ 
cias. 

O Presidente da República: 

Faço saber que o Senado Federal, decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l" A classificação de cargos do Serviço Civil do Distrito Federal e 

de suas Autarquias obedecerá às diretrizes estabelecidas na presente Lei. 
Art. 29 Os cargos serão classificados como de provimento em comissão 

e de provimento efetivo, enquadrando-se, basicamente, nos seguintes Gru
pos: 

De Provimento em Comissão 

I - Direção e Assessoramento Superiores. 

De Provimento Efetivo 

II - Polícia Civil. 
III -Tributação, Arrecadação e Fiscalização. 
IV- Serviços Auxiliares. 
V - Artesanato 
VI -Serviços de Transporte Oficial e Portaria. 
VII- Outras Atividades de Nível Superior. 
VIII- Outras Atividades de Nível Médio. 
Art. 39 Segundo a correlação e afinidade, a natureza dos trabalhos ou 

nível de conhecimentos aplicados, cada Grupo, abrangendo várias atividades, 
compreenderá: 

I- Direção e Assessoramento Superiores: os cargos de direção e asses
soramento superiores da administração cujo provimento deva ser regido pelo 
critério da confiança, segundo for estabelecido em regulamento. 

II -Polícia Civil: os cargos com atribuições de natureza policial. 
III-Tributação, Arrecadação e Fiscalização; os cargos com atividades 

de tributação, arrecadação e fiscalização de tributos do Distrito Federal. 
IV- Serviços Auxiliares: os cargos de atividades administrativas em ge

ral, quando não de nível superior. 
V- Artesanato: os cargos de atividades de natureza permanente, princiM 

pais ou auxiliares, relacionados com os serviços de artífice em suas vãrias mo
dalidades. 

VI - Serviços de Transporte Oficial e Portaria: os cargos de atividades 
de portaria e de transporte oficial de passageiros e cargas. 

VII - Outras Atividades de Nível Superior: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma de curso superior de ensino ou habilitação legal 
equivalente. 

VIII- Outras Atividades de Nível Médio: os demais cargos para cujo 
provimento se exija diploma ou certificado de conclusão de curso de grau mé
dio ou habilitação equivalente. 

Parágrafo único. As atividades relacionadas com transporte, conser
vação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas serão 
de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato, de acordo 
com a· artigo 10, § 79, do Decreto-lei n9 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 49 Outros grupos com características próprias, diferenciados dos 
relacionados no artigo anterior, poderão ser estabelecidos ou desmembrados 
daqueles, se o justificarem as necessidades da administração, mediante decre
to do Governo do Distrito Federal. 

Art. 59 Cada Grupo terá sua própria escala de nível, a ser aprovada 
mediante decreto, atendendo primordialmente, aos seguintes fatores: 

ral; 
I- importância da atividade para o desenvolvimento do Distrito Fede-

II- complexidade e responsabilidade das atribuições exercidas; e 
III- qualificações requeridas para o desempenho das atribuições. 
§ 19 Não haverá correspondência entre os niveis dos diversos Grupos, 

para nenhum efeito. 
§ 29 Os vencimentos correspondentes aos níveis da escala de que trata 

este artigo serão fixados por lei. 
Art. 69 A ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critêrios se

letivos, a serem estabelecidos através de regulamentação própria, associados 

a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a perma
nente atualização e elevação do nível de eficiência do funcionalismo. 

Art. 79 O Governo do Distrito Federal elaborará e expedirá o novo 
Plano de Classificação de Cargos, total ou parcialmente, mediante decreto, 
observadas as disposições desta Lei. 

Art. 89 A implantação do Plano serâ feita por órgãos, atendida uma es
cala de prioridade na qual se levará em conta preponderantemente: 

I -a implantação prévia da reforma administrativa, com base na Lei 
n9 4.545, de !O de dezembro de 1964, e Decreto-lei n• 200, de 25 de fevereiro 
de !967; 

II- o estudo quantitativo e qualitativo da lotação dos órgãos, tendo em 
vista a nova estrutura e atribuições decorrentes da providência mencionada 
no item anterior; e 

III- a existência de recursos orçamentários para fazer face às respecti
vas despesas. 

Art. 911 A transposição ou transformação dos cargos, em decorrência 
da sistemática prevista nesta Lei, processar-se-á gradativamente 
considerando-se as necessidades e conveniências da Administração e, quando 
ocupados, segundo critêrios seletivos a serem estabelecidos para os cargos in
tegrantes de cada Grupo, inclusive através de treinamento intensivo e obriga
tório. 

Art. 10. A Secretaria de Administração, do Distrito Federal expedirá 
as normas e instruções necessárias e coordenará a execução do novo Plano, 
para aprovação, mediante decreto. 

§ J9 A Secretaria de Administração do Distrito Federal promoverá as 
medidas necessárias para que o plano seja mantido _permanentemente atuali-
zado. ---

§ 29 Para correta e uniforme implantação do Plano, a Secretaria de Ad
ministração do Distrito Federal, promoverá. gradativa e obrigatoriamente o 
treinamento de todos os servidores que participarem da tarefa, segundo pro
gramas a serem estabelecidos com esse objetivo. 

Art. 11. Fica a Secretaria de Administração do Distrito Federal com a 
incumbência de: 

I- determinar quais os Grupos ou respectivos cargos a serem abrangi
dos pela escala de prioridade a que se refere o artigo 89 desta Lei. 

II -orientar e supervisionar os levantamentos, bem como realizar os es
tudos e análises indispensáveis à inclusão dos cargos no novo Plano; e 

III- manter com o órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Admi
nistração Federal os contatos necessários para que haja uniformidade de 
orientação dos trabalhos de elaboração e execução do Plano de Classificação 
de Cargos de que trata esta Lei com os de elaboração e execução do Plano 
previsto na Lei n9 5.645, de !O de dezembro de 1970. 

Art. 12. O novo Plano de Classificação de Cargos, a ser instituído em 
aberto de acordo com as diretrizes expressas nesta Lei, estabelecerá. um nú
mero de cargos inferior, em relação a cada grupo, aos atualmente existentes. 

Parágrafo único. A não observância da norma contida neste artigo so
mente será permitida: 

a) mediante redução equivalente em outro grupo, de modo a não haver 
aumento de despesas; ou 

h) em casos excepcionais, devidamente justificados, se inviável a provi
dência indicada na alínea anterior. 

Art. 13. Observado o disposto na Seção VIII, do Capítulo VII, do Títu
lo I, da Constituição e, em particular, no seu artigo 97, as formas de provi
mento de cargos, no Plano de Classificação decorrente desta Lei, serão esta
belecidas e disciplinadas mediante normas regulamentares específicas, não se 
lhes aplicando as disposições a respeito contidas no Estatuto dos Funcio
nários Públicos Civis da União. 

Art. 14. Os aluais Plano de Classificação de Cargos do Serviço Civil do 
Distrito Federal, a que se referem a Lei n9 3.780, de 12 de julho de 1960, e o 
Decreto-lei n9 274, de 27 de fevereiro de 1967, e legislação posterior, são con
siderados extintos, observadas as disposições desta Lei. 

Parágrafo único. À medida que for sendo implantado o novo Plano, os 
cargos remanescentes de cada categoria, classificados conforme o sistema de 
que trata este artigo, passarão a integrar um Quadro Suplementar e, sempre~ 
juízo das promoções e acessos que couberem, serão suprimidos, quando va
garem. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigOr na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de setembro de 1973; 1529 da Independência e 859 daRe· 
pública. - Emílio G. Médici - Alfredo Buzald. 
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MENSAGENS 

Do Senhor Presidente da República, submetendo ao Senado a escolha de 
nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescên
cia: 

MENSAGEM N• 29, DE 1980 

(N' 35/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do.Senado Federal: 
De conformidade c·om o art. 42, item III, da Constituição, te

nho a honra de submeter à aprovação de _ _Vo:ssas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, .C.o Senb.or :Paulo Frassinetti Pinto, Mi
nistro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer 
a função de Embaixador do Brasil junto a República do Haiti, 
nos termos dos arts. 21 e 22 do Decreto n.0 71.534, de 12 de de
zembro de 1972. 

Os méritos do Ministro Paulo Frassinetti Pint-o, que me in
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exte-
riores. · 

Brasília, 16 de janeiro de 1980. - João Figueiredo. 

G/DP/SAL/~9/:l12.4 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 

Presidente da República. 

Senhor Presidente, 

Em 11 de janeiro de 1980. 

Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência 
o anexo projeto de Mensagem ao Senado Federal, destinada à in
dicação do Senhor Paulo Frassinetti Pinto, :MinL3tro de Segunda 
Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Em
baíxador do Brasil junto à República do Haiti, nos termos dos arts. 
21 e 22 do Decreto n.o 71.534, de 12 de dezembro de 1972. 

2. o rtamarati elaborou o curriculum Vitae do Ministro Pa}-llo 
Frass-irretti Pinto -que, juntamente com a Mensagem ora submetlda 
à assinatura de V_ossa Excelência, será apresentado ao Senado Fe
deral para exame de seus ilustres Membros. 

Aproveito a oportunidade para renov~r a Vossa Excelência, 
senhor Presidente, os protestos do meu mats profundo respeito. -
Ramiro Saraiva Guerreiro. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae 

Ministro Paulo Fra:sinetti Pinto 
Nascido no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 8 de de
zernora de 1924. 

Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, Instituto 
Rlo Branco. 
Curso de Aperfeiçoam.ento de Diplomata, Instituto Rio 
Branco. 
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 
Curso de Treinamento em Problemas de Desenvolviment-o 
Econômico ( CEPAL) . 
Cônsul de Terceira Classe, 3 de outubro de 1951. Segundo
secretário, antigüidade, 5 de maio de 1959. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 30 de setembro de 1964. 
Conselheiro, título, 23 de setembro ele 1969. _ 
Conselheiro, merecimento, 1.0 de janeiro de 1973. 
Ministro _de __ Segunda Classe, merecimento, 15 de março 
de 1975. 

Divisão Consular, 1952. 
Chefe, substituto, da Divisão de cooperação Econômica e 
Técnica, 1962. 
Secretário-Geral-Adjunto, substituto, para Assuntos da 
Amériea, 1971/72. 

Chefe da Divisão da América SHeh-tri.ona.1, 1972. 

Chefe dn Divisão da Alnérica central e Setentrional, 
18-73/74. 

Buenos Aires, Vice-Côns1,ll, 1953/56. 

Barcelona, Vice-Cônsul, 1956/59. 
Vigo, Encarregado do consulado-Geral, 1956. 

Heliinki, Encarregado de Negócios, 1958. 
BarceLona, Cônsui-Adjunt?, 1959/60, 
Washington, Segundo-Secretário, Missão junto à OEA, 
1963/64. 
Washington, Primeiro-Secretário, Missão juntO à OEA, 
1964/68. 
Washington, Encarregàdo da Missão junto à OEA, 1966. 
Ancara, Primelro-Secretano, 1966/68. 
Ancara, Encarregado de Negócios, 1966. 
Assunção, Primeiro-Secretário, 1968/69. 
Assunção, Conselheiro, 1969/71. 
Assunção, Ministro-Conselheiro, 1975/79. 
Assunção, Encarregado de Ne·gócio.s, 1978. 
XXXII Sessãe do ECOSOC <la ONU; Genebra, 1961 (mem
bro). 

IX Reunião de Consulta dos Ministros da.s Relações Exte
riores da OEA, Washington, 1964 <membro). 
III Reunião Anual Ordinária do CIES, em nível Ívllniste
rial, Lima, 1964 (membro). 
I CIE, Washington, 1964 (membro). 
I Reunião do Grupo TécnicO para Revisão do Convênio de 
Mar dei Plata, 1964 C observador). 
Reunião Extraordinária do ECOSOC, em niVel Ministerial~ 
Washington, 1965 <membro). 
IV Reuniões Anuais Drdinárias do CIES, Buenos Aires, 1956 
(delegado-suplente). 

Feira Internacional de Izmir, 1967 (representante). 
_ I Reunião da Comissão Mista Brasll-Trinidad-Tobago) 

Port-of-Spain, 1974 (chefe). 

II Reunião da Comissão Mista Brasil-México, México, 1974 
!delegado). 

.CmrJssão ]I.Jsta Executiva do Acordo Brasil-EU A sobre Ser
viÇOs cartográficos, 1975 (representante do Ministério das 
Relações Exteriores). 

ReuniãO do Grupo de Traba.Iho da Area Básica sobre Se:
tores Sociais (Saúde e Educação) dos Países da Bacia do 
Prata, Assunção, 1978 (chefe). 

Comls.são de Elaboração do Anteprojeto de Atualização e 
Modificação do Regulamento relativo a despacho consular 
de Aeronaves Comerciais, 1953 (rp.embro). 
II Assembléia de Governadores do BID, Rio de Janeiro, 1961 
(membro). 

Comissão Organizadora da VII Conferência Regional da 
FAO, Rlo de Janeiro, 1962 (representante do Ministério da.s 
Relações Exteriores). 

Reunião ~lenária dª-8 Comissões Mistas de Comércio e In
vestimento Brasil-Paraguai, Rio de Janeiro, 1969" (mem
bro). 
Reunião Plenária da Comls.são Mista Permanente de Co
mércio e Investimento Brasll-Paragual, Foz do Iguaçu, 
1971 (subchefe). 

Conversações sobre Pesca com os EUA, Brasília, 1971 (de
legado). 

O :Mi:riistro Paulo Fra.ssinetti Pinto se encontra no exercíciO de 
suas funções de Ministro-Conselheiro na Embaixada do Brasil em 
AsSunção. - · 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de de 
1980. - Guilherme Luiz Leite Ribeiro,_ Chefe da Divisão do PBssoal. 

À Comissão de Relações Exteriores 

MENSAGEM N• 30, DE 1980 

(N' 50/80, na origem) 

Excelentisslmo Senhores Membros cto Senado Federal: 
De conformidade com o artigo 12 (item li) da, Constituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escoL"la, que desejo fazer, do Senhor po.~ .. nd.o- Abbott --Galvão, 

Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exer-
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cer a função de Embaixador do Brasil junto à_ Repúl?:l~ca de El 
Salvador, nos termos dos artigos 21 e 22 do DecretO- Ii.0 71.534, 
de 12 de dezembro de 1972. 

os méritos do Ministro Fernando Abbott Gaivão, que me indu
ziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, cons
tam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores. 

Br,.síl!a, 29 de janeiro de 1980. - João Figueiredo. 

Em 25 de Janeiro de 1980. 

G/DP/SAL/17/312.4 

A Sua Excelência 
O Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo, Presidente d"' 
República, 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência 

o anexo projeto de Mensagem ao Senado Federal, destinada à 
Indicação do Senhor Fernando Abbott Gaivão, Ministro de Se
gunda Clásse, da Carreira de Di];llomata, para exer·cer a· função 
de Embaixador do Brasil junto à República de E! Salvador, no.s 
termos dos artigos 21 e 22 do Decreto n.0 71.534, de 12 de dezembro 
de 1972. 

2. O Itamaraty elabo::ou o Curriculwn Vitae do Ministro 
Fernando Abbott Gaivão, que, juntamente com a Mensagem óra 
submetida à assinatura de Vossa Excelência, será apresentado 
ao Senado Federal para exame de seus ilustres Membros. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. 
Ramiro Saraiva Guerreiro. 

INFORMAÇÃO 

Curriculum Vitae : 

Ministro Fernando Abbott Gaivão. 

Nascido em Natal, Rio Grande do Norte, 15 de setembro 
de 1922. 

Bacharel em Ciências Jui"ídicas e Sociais, Faculdade Na
cional de Direito da Universidade Federal do Rio de Ja
neiro. 

Curso de Preparação à- Carreira de Diplomata, Instituto 
Rio-Branco. 

Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, Instituto Rio
Branco. 
Estágio na Orgahização das Nações Unidas. 
Estágio na Orgai:ilZS:Ção dos E...stados Americanos. 

Cônsul de Terceira Class.e, 11 de maio de 1953. 

Segundo-Secretário, antiguidade, 31 de dezembro de 1959. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 12 de dezembro de 19.63. 
Conselheiro, título, 17 de maio de 1968. 

Ministro de Segunda Classe, merecimento, 25 de junho 
de 1969. 
Chefe, substituto, do Serviço de Informações, 1955. 

Chefe, Interino, da Divisão da América Central, 1963. 
Nova York, ONU, Terceiro-Secretário, 1955/59. 

Caracas, Terceiro-Secretário, 1959. 

Cara:cas, Encarregado de Negócios, 1959. 
Caracas, Segundo-Secretário, 1960/62. 
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1964/68. 

Lisboa, Encarregado de Negócios, 1965. 

Zurique, Cônsul-Geral, 1969/73. 

Lisboa, Cônsul-Geral, 1974/79. 

X Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1955 
(assessor). 
XI e XV Sessões da Assembléia Geral da_ O.NU, Nova York, 
1956 e 1960 (assessor). 

I e II sessões Especiais de Emergência da Assembléia Geral 
da ONU, Nova York, .1956 (assessor). 

XXI, XXII, XXIII e XXV Sessões da ECOSOO ~a ONU, 
Nova York, 1956, Genebra, 1956, Nova York, 1957 e 1958 
(assessor). 
Comitê de Contribuições das Nações Unid,as, da Assembléia 
Geral da ONU, 1957 e 1959 (membro). 

XII Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova York, 1957 
(assessor l . 
Comitê de Contribulçõe.s da ONU, Nova York, 1958 (vice
presidentt:). 
XIII Sessão da M;semblêia Geral da ONU, Nova York, 1958 
(secretário-geral). 
Comissão de Estudo de Textos de História do Brasil, 1953 
(secretário). 
Comissão de Revisão do "Manual de Serviço", 1954 (mem
bro), 
Comissão de Inquérito n.o 4/63 (presidente). 

Professor de Português e Literatura Brasileira e Portu
guesa, Colégio Marlsta M Natal, RN, 1951. 
Segundo-Tenente da Reserva do E~ércitQ. 
Deputado, Assembléia Estadual do Estado do Rio Grande 
do Norte, .1951. 

Assistente Jurídico, IPASE, 1~51/53, 
Adjunto da Assessoria Especial de Relações Públicas da 
Presidência da República, 1968. 

A disposição da Presidência da República, 1968/69. 
Conferencista, ADESG/RN, 1974. 

Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção RN, 1949. 
Sócio Correspondente do Instituto Ristórico e Geográfico 
do Rio Grande do Norte, 1967. 

Prêmio Rio-Branco, Medalb.a de_ vermeil, Curso de Pre
paração à Carreira de Piplomata, Instituto Rio-Branco. 

Ordem do Mérito Naval, Oficial. 

Ordem Militar de Cristo, Comendador, Portugal. 
Medalha Lauro Müller. 

O Ministro Fernando Abbott Gaivão se encontra no exercício 
de suas funÇões de Cônsul-Geral do Brasil junto à República 
Portuguesa. 

Secretaria de Estado das Re!açõe.s Exteriores, de de 1980. 
- Guilhe~e Luiz Leite Ribeil"9', Chefe da Divisão do Pessoal. 

À Comissão de Relações Exteriores 

MENSAGEM No 31, DE 1980 
(No 60/80, na origem) 

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal: 
De conformidade c9m o artigo 42 (item III) da Gori.stituição, 

tenho a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a 
escolha, que desejo fazer, do Senhor Renato Bayma Denis~ Em
baixador do Brasil junto à República do Senegal, para, cumula
tivamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública Islâmica da Mauritânia, nos termos do Decreto n.O 56.908, 
de 29 de setembro de 1965. 

Os méritos do Embaixador Renato Bayma :Del:l_is, que me in
duziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, 
éonstam da aneXa informação do Ministério das Relações Exte
riores. 

Brasília, 25 de fevereiro de 1980. - João Figueiredo. 

G/DP /SAL/27/312. 4 
A Sua Excelência 

Em 13 de fevereiro de 1980. 

O Senhor João B~ptista de Oliveir~ Figueiredo, 
Presidente da Repúbl!ca. 

Senhor Pre.sidente, 
Tenho a honra de submeter à assinatura de Vossa Excelência 

o anexo projeto de 11:ell$agem ao Senado_ Federal, destinada à in
dica-ção do Senhor Renato Bayma Denis, Embaixador do Brasil 
junto à República do Senegal, para, cumulativamente, exercer a 
função de Embaixador do Brasil junto à República Islâmica da 
Mauritânia, nos termos do Decreto n.o 56.908, de 29 de setembro 
de 1965. 

2. O !tamaraty elaborou o Curriculum Vitae do Embaixador 
Renato Bayma Denis, que, juntamente com a Mensagem ora sub
metida à assinatura de Vossa Excelência, será apresentado ao 
Senado Federal para exame de seus ilustres Membros. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, 
Senhor Pr-esidente, _os protestos do meu mais profundo respeito. 
- Ramiro Saraiva Guerreiro. 
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INFORMAÇAO 

Curriculum Vitae: 

Embaixador Renato Bayma Denis. 

Nascido no Rio de Janeiro, Rio· de Janeiro, 12 de outubro 
de 1927. 

Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, Universidade 
do Rio de Janeiro. 

Curso Superior de Guerra, Escola Superior de Guerra. 

Cônsul de Terceira Classe, 4 de outubro de 1951. 

Segundo-Secretário, merecimento, 16 de janeiro de 1956. 
Primeiro-Secretário, merecimento, 8 de outubro de 1960. 
Conselheiro, titulo, 19 de outubro de 1965. 
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de março de 
1967. 
:Ministro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezem
bro de 1978. 
Diretor da Divisão de Segurança e Informações, 1969. 

México, Terceiro-Secretário, 1954./56. 
São Salvador, Terceiro-Secretário, provisoriamente, 1954/55. 
São Salvador, Encarregado de Negócios, 1954. 

México, Segundo-Secretário, 1956. 

Paris, Segundo-Secretár:io, 1956/60. 

Paris, Primeiro-Secretário, 1960. 
F!Iadélfla, Cônsul, 1962/65. 
Genebra, Primeiro-Secretário, Delegação Permanente, 1965. 
Genebra, conselheiro, Delegação Pennanente, 1965/67. 
Genebra, Ministro-Conselheirç, Delegação Permanente, 
1967/69. 
Genebra, Encarregado de Negócios, Delegação Permanen
te, 1967, 1968 e 1969. 
Barcelona, Cônsul-Geral, 1969/74. 
São Salvador, Embaixador, 1974/79. 
Dacar, Embaixador, 1979/80. 
Conferência de Direito da Mar, México, 1956 (secretário). 
IV Reunião do Subcomitê Cientifico Comitê· da ONU .so
bre o Uso Pacífico do Espaço Cósmiéo, Genebra, 1966 (de
legado-suplente). 

5o.a. Reunião da Conferência Internacional do Trabalho 
1966 (conselheiro-técnico). ~ ' 

VII Sessão da Comissão dos Trabalhadores nas Plantações 
do Conselho de Administração, OIT, 1966 (delegado). 
VII Sessão da Comissão do Petróleo, RIT, 1966 (delegado). 
IV Sessão do Subcomitê Cient,ífico Co-mitê sobre o Uso 
Pacífipo do Espaço Cósmico, 1966 (delegado-suplente). 
IV Sessão do COnselho Administrativo do PNUD 1967 (re-
presentante). ' 

Reunião ~o. Subcomitê Jurídico, Comitê da ONU sobre 
o Uso PaCifiCO do Espaço Cósmico, Genebr~ 1968 (dele-
gado). ' 

V !'lessão do Subcomitê Jurídico, COmitê sobre o Uso Pa
clf>co do Espaço Cósmico, 1968 (delegado). 

LI! Conferência Internacional do Trabalho Genebra 1968 
(membro). ' . ' 

LI! Reunião da Conferência Internacional do Trabalho 
1968 (delegado governamental). ' 

xx;rr Assembléia Geral do Instituto Internacional do AJ
godao e XXXVII Sessão Plenária do Comitê Consultivo 
Internacional do Algodão, São Salvador EI Salvador 1978 
(chefe). · ' ' 

Reunião de Direito Privado da Aeronáutica, Rio de Janei-
ro, 1953 (secretário). ~ 

Reunião da Comissão Técnica de Planej amen to dos Con
gressos Pan-Amer:icanos de Estradas de Rodagem Rio de 
Jane>ro, 1956 (membro). ' 

Oficial do Gabinete Civil da Presidência, 1961. 

M;embro Efetivo da Sociedade Brasileira de Direito Aero
nautico. 

Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil. 
O Embaixador Renato Bayma Denis se encontra nesta data 

no exercicio de suas funções de Embaixador do Brasil junto à Re
pública do Senegal. 

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, de 
de 1980. - Guilherme Luiz Leite Ribeiro, Chefe da Divisão do Pes
soal. 

Ã Comissão de Relações Exteriores 

MENSAGEM N• 32, DE 1980 

(N' 61/80, na origem) 

Excelentíssi:m-o.s Senhores Membros do Senado Federal: 
Nos termos dos artigos 42, item III, e 141, § 1.0, alínea "a", da 

Constituição, tenho a 1\onra de submeter à consideração do Egré
gio S.enad:O Federal o nom.e dQ_ Oon.selheiro :José Parsifal Barrooo, 
Presidente do Tribunal de Co:p.tas d_o Distrito Federal, para exer
cer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, na vaga 
d-ecorrente da aposentadoria do Ministro Lopo Carvalho Coelho. 

f,. pr:esente indicação tomou-se necessária pelo fato de haver 
o Doutor Antônio Carlos Konder Reis - cuja escolha foi aprovSJda 
pelo Egrégio Senado Federal - declinado, por motivos de ordem 
pessoal, do convite que lhe fiz para preenchimento da referida 
vaga. 

Os méritos do Conselheiro José Parsifal Barroso, que me indu
ziram a escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, cons
tam do anexo "cuniculurn vitae". 

Brasília, 25 de ;fevereiro de 1980. -.João Figueiredo. 

CURRICULUM VITAE 
I - Identificação e Dependentes 
Nome: José Parsifal Barroso. 
Profissão:· Advogado e Professor. 
Data de nascimento: 5 de julho de 1913. 

Naturalidade: Fortaleza, Ceará. 
Filiação: Hermino Barroso e Emília Cunha Barroso. 
Cônjuge: Raimunda Olga. Monte Barroso. 
Filhos: V·era Maria, Francisco Regis, Roherto Parsifal, C1glin

da Mar:ia e Olga Emilia. 

Residência: SQS 111, Bloco "A", ap. 402 - Bras!lia - DF. 
Telefone: 242-4301. 

II- Estudos 
Graus Universitários: Bacharel·:;')m Ciências Jurídicas e Sociais 

- Faculdade d·e Direito do Ceará, 1933. 
III ....:.. Funções Públicas 

a) Deputado F..stadual à Assembléia L-egislativa do Ceará: 
1936-1937, 1947-1951; 

b) Deputado Federal: 1951-1955, 1971-1975, 1975-1977; 
c) Senador da República: 1955-1959; 

d) Ministro de Estado para os Negócios do Traba:lho, Indústria, 
e Comércio: 1956-1958; 

e) Goy.ernador do Estado do Geará: 1959-1963. 
f) Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal: 

1977 - função que desemp-enha pres·antemente; 
g) Prof.essor de Estudos de-Problemas Brasileiros, no Centro de 

Ensino Unificado de Brasília- CEUB - 1979; 
h) Presidente do Tribunal de Contas do DF - 1979. 
IV - Atividades vinculadas às funções acima citadas 

a) M·embro da Comissão d·e Educa.cãü -a Cultura da Câmara 
dos Deputados: 1971; · 

b) Membro da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara 
dos Deputados: 1975; 

c) Vic·e-Lid·eJ;" do O_ov~rno: 1l:!72-1074, 1975-1977. 

}..ÜS.SÕ2s no Exterior: 
a) Chef.e da Repr.es·entação Brasileira à Conferência Interna

cional do Trabalho, da OIT, em Genebra, Suiça, 1956; 

b) Delegado do Congresso Nacional junto à Ass·embléia-Geral 
da União Interparlam·entar, Paris, 1971; 

c) Delegado do COngr.e&o_ Nacional junto à AS.&embléia-Geral 
do Parlamento Latino-Americano, Guatemala, 1972; 
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d) Delegado do Congresso Nacional junto à Assembléia Latino
Americana, COlômbia, 1974. 

- Missão no Brasil: 
Participação, como · dlrlg.ente, no Seminário de Estudos Inte

grados "Fundação das Cidades de Médio Porte no Desenvolvimento 
do Nordaste'', realizado em Sobral-CE, em 1978, promovido pelo 
'"Projeto Rondon". 

V -- Condecorações 
a) Ordem de Leopoldina: 1956; 
h) Oficial da Ordem de Leopoldo da Bélgica: 1960; 
c) Ordem do Mérito de Tamandaré: 1960; 

d) Ordem do Mérito Santos Dumont: 1960; 
e) Grande O!lcial da Ordem do Mérito Naval da Espanha: 

1962; 
f) comendador da Ordem do Mérito Naval Bra&lelro: 1963; 
g) Ordem do Mérito Paraguaio: 1973. 
VI - Trabalhos pnblicados: 
a) "As Teorias de Geber'', 1939 (Tipografia Minerva - Forta

leza); 
b) "Pedro, Nosso Irmão", 1950 (edição da Diocese de Natal); 
c) "O Oearense", 1969 (Gráfica &.cord Editora - Rio de Ja

neiro); 
d) "Na Casa do Barão de Studart", Imprensa Universitária 

do Ceará, 1969; 
e) 1'Um Francês cearens,e", Imprensa .Universitária do Cearã, 

1973. 
Brasília, DF, fevereiro de 1~80. 

À ComiSsão de Constituição e Justiça 

OFICIOS DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA 
CÁMARA DOS DEPUTADOS 

N• 697/79, de 6 de dezembro de 1979, comunicando a aprovação da 
emenda desta Casa ao Projeto de Lei da Cámara n' 71, de !979 (n' 23/79, na 
origem), que "autoriza a doação ao Departamento Nacional de Obras de Sa~ 
neamento do terreno que menciona, situação no MUnicíPío de PortO Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul". (Projeto enviado à sanção em 6-12-79). 

N' 706/79, de 6 de dezembro de 1979, encaminhando autógrafo do Pro· 
jeto de Lei da Câmara n• 50, de 1979 (n• 925/79, na origem), que retifica, sem 
ónus, a Lei n'i' 6.597, de I 'i' de dezembro de 1978, que ''estima a Receita e fixa 
a Despesa da União para o exercício financeiro de 1979". (Projeto que se 
transformou na Lei n• 6.736, de 5-12-79). 

N• 713/79, de II de dezembro de 1979, encaminhando autógrafo do Pro
jeto de Lei do Senado n• 119, de !975 (n' 4.539/77, na Câmara dos Depu
tados), do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao parâgrafo único 
do art. 49 da Lei n9 5.890, de 1973, qUe "altera a Legislação da Previdência 
Social e dâ outras providências". (Projeto que se tranSformou na Lei 
n' 6.744, de 5-12-79). 

N9 001/80, de 27 de fevereiro do corrente ano, encaminhando autógrafo 
do Projeto de Lei da Câmara n• 71, de 1979 (n'. 23/79, na origem), que auto· 
riza a doação ao Departamento Nacional de Obras de Saneameiito do terre~ 
no que menciona, situado no Município de Porto Alegre, Estado do Rio 
Grande do Sul. (Projeto que se transformou na Lei n• 6.749, de 10-12-79). 

N9 002/80 de 27 de fevereiro do corrente anO, encaminhando autógrafo 
do Projeto de Lei da Câmara n• 78, de 1975 (n' 502/15, na origem), que in· 
clui programa de melhoria de condições de habitabilidade dos trabalhadores 
nos projetas de financiamentOs agropecuários. (Projeto que se transformou 
na Lei n• 6.751, de 10-12-79). 

N'i' 003/80, de 27 de fevereiro do corrente ano, encaminhando autógrafo 
do Projeto de Lei do Senado n• 18, de 1977 (n' 1.687(79 na Câmara dos De· 
putados), do Senador Otto Lehmann, que dispõe sobre o parcelamento do 
solo urbano e dâ outras providências. (Projeto que se transformou na Lei 
n' 6.766, de 19-12-79). 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Do Expediente lido consta a 
Mensagem n• 28/80 (n' 36/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da 
República, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Cons~ 
tituição, submete ao Senado o Projeto de Lei n'i' 1, de 1980~DF, que estende 
aos funcionários aposentados da Administração Direta do Distrito Federal 
as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do Plano de Classificação 
de Cargos, instituído pela Lei n'i' 5.920, de 19 de setembro de 1973, e dã outras 
providências. 

A matéria serâ despachada às Coinissões de Constituição e Justiça, do 
Distrito Federal e de Finanças, recebendo emendas, na primeira comissão, 
pelo prazo de cinco sessões ordinárias, nos termos do art. 141,11, b, do Regi~ 
mento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência recebeu as Mensa
gens nos 33 a 37, de 1980 (n•s 51 a 55/80, na origem), de 7 de fevereiro do cor
rente, pelas quais o Senhor Presidente da República, nos termos do disposto 
no art. 42, item VI, da Constituição, submete ao- Senado propostas do Sr. Mi~ 
nistro de Estado da Fazenda para que as Prefeituras Municipais de Loanda 
(PR), Florianópolis (SC), Macau (RN) e Campina Grande (PB); e o Departa· 
mento Municipal da Habitação - DEMHAB, da cidade de Porto Alegre 
(RS), sejam autorizados a elevar, temporariamente, os parâmetros fixados 
pelo art. 29 da Resolução n9 62/75, desta Casa, e possam realizar operações 
de crédito, para os fins que especificam. 

As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Consti~ 
tuição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimentos que 
serão lidos pelo Sr. l9~Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• I, DE 1980 

Senhor Presidente, 

Nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição 
nos Anais do Senado Federal, do discurso proferido pelo General Antonio 
Ferreira Marques, Comandante da 1' Região Militar, na solenidade come
morativa à passagem do 359 aniversário da Tomada de Monte Castelo, no dia 
21 de fevereiro último, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, à qual compareceu 
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General João Baptista Fi
gueiredo. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1980. - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO No 2, DE 1980 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 
nos Anais do Senado Federal, da Ordem do Dia, baixada pelo Senhor Minis~ 
tro do Exército, General Walter Pires de Albuquerque, lida em todos os 
Quartéis, no dia 21 de fevereiro de 1980, por ocasião ·das comemorações do 
359 anívers_ã.rio da Tornada de Monte Castelo, na Itãlia, durante a II Guerra 
Mundial, pela Força Expedicionária Brasileira. 

Sala das Sessões, 3 de março de 1980. - Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o art. 233, § I•, do 
Regimento Interno, os requerimentos serão publicados e submetidos ao exa
me da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica ao Pie· 
nãrio que, durante o período de recesso, recebeu comunicações dos Srs. Sena~ 
dores Affonso Camargo, Milton Cabral e Jessé Freire, de yiagem ao exterior, 
em carãter particular. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência convoca as seguin
tes sessões conjuntas a realizarem~se ainanhã, no plenârio da Câmara dos 
Deputados: 

Às II horas -leitura das Mensagens Presidenciais n9s 131, 132 e 133, de 
1979~CN, referentes, respectivamente, aos Decretos~leis n'i's 1.715, 1.716 e 
1.714, de 1979. 

Às l8 horas e 30 minutOs- votação do Pi'ojeto de Lei n9 44, de 1979M 
CN, que dispõe sobre d-eclaração de utilidade pública, e dá outras providên
cias. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. J9-Secretário. -

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 3, DE 1980 

Pelo falecimento do Deputado Amâncio de Azevedo, requeremos, na 
forma regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homena
gens: 

a) inserção em ata de voto de profundo pesar; 
b) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 3 de março de 1980.- Saldanha Derzi- Mauro Bene

vides - Luiz Viana - Gabriel Hermes. 
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O SR. PRESIDENtE (Luiz Viana) - O requerimento depende de vo
tação. Poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para enca-

Sr, Presidente, o Partido Democrãtico Social, que é uma escola de ho
mens públicos, se asSocia às homenagens que esta Casa presta a Amâncio., de 
Azevedo. (Muito bem!) 

minhar a votação. O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao Sr. Sena-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)·- Concedo a palavra ao nobre Se- dor Humberto Lucena. 
nador Dirceu Cardoso. O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem re
visão do orador.) ~ Sr. Pre~idente, Srs. Senadores: 

Abrindo a atual Sessão Legislativa, Sr. Presidente, nós temos o doloroso 
dever de registrar o falecimento, quando esta Casa se achava fechada, em re
cesso, do ilustre parlamentar, pertencente ao MDB fluminense e que prestou 
relevantes serviços ao município e à área geográfica que o mandou para a Câ
mara, que foi o Dr. Amâncio de Azevedo. Médico formad9 pela Universida
de do Rio de Janeiro, com curso de Administração na Alemanha, com meda
lha do mérito concedida pelo Governo da Itália, era o Dr. Amâncio de Aze-
vedo um médico ilustre que prestou a Friburgo, a grande cidade climática das 
montanhas do Estado do Rio, serviços inestimáveis na sua profissão. Foi aí 
que granjeou simpatias e foi eleito vereador; e, através da sua ação humani
tária naquele município fluminense, Amâncio de Azevedo-conseguiu eleger-se 
prefeito municipal, durante cuja administração marcou a sua vida de politico 
com realizações magníficas. Nós o conhecemos quando prefeito de Friburgo, 
e ali tivemos Oportunidade de travar conhecimento com a sua grande obra 
administrativa. E foi daquele suporte e daquele trampolim político que é a 
prefeitura de um dos grandes municípios do Estado, de uma cidade onde a 
colonização estrangeira, alemã, desde os seus fundadores, se espraiou nas 
suas principais indústrias, que Amâncio de Azevedo se guindou, Sr. Presiden
te, a Deputado Federal pelo MDB do Estado do Rio. Infc;lizmente, não ouvi, 
aqui, a palavra da Bancada do MDB, registrando o falecimento do ilustre 
correligionârio; e só mos nós, independente, Sr. Presidente, que temos a ingra
ta obrigação moral de registrar o seu falecimento. 

Na Câmara, Sr. Presidente, Amâncio de Azevedo) participou de inüme
ras comissões, tendo como base a Comissão de Saúde, e marcou, também, a 
sua vida parlamentar de uma atuação brilhante, magnífica e coerente. 

DesaPareceu, Sr. Presidente, com cinqUenta c: dois anos de idade, moço 
ainda, tragado por moléstia insidiosa que o levou do nosso convívio. E é nes
sa oportunidade, então, que o Senado, juntando-se às manifestações de pesar 
da Câmara, presta à família de Amâncio de Alevedo, à bancada do MDB flu
minense, aos deputados do Estado do Rio, que tiveram nele um magnífico 
companheiro e correligionário, e à memória de Amâncio de Azevedo, as mais 
sinceras homenagens a ele que desapareceu, Sr. Presidente, servindo ao povo 
fluminense na Câmara Federal, engrandecendo o povo de Friburgo na sua 
atuação na Câmara Federal, ele que desapareceu deixando o renome e a 
auréola de um nome coroado de vitórias e de êxitos. 

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

O Sr. Aderbal Jufema (PE)- Peço a palavra, Sr. Presidente, para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBALJUREMA (PE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presjdente, Srs. Senadores: 

O Partido Democrâtico Social, pelo seu bloco parlamentar no Senado, 
não poderia, nesta oportunidade, deixar de se associar às homenagens que o 
Congresso Nacional presta a um homem público como o Deputado do Esta
do do Rio de Janeiro, ainda hã pouco assinalado no discurso feito pelo nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

Amâncio de Azevedo, através da :sua vida polftica, passou por todos os_ 
degraus da vida pública do seu Estado. Começou como Vereador, depois 
Vice-Prefeito e Prefeito, durante três mandatos, de Nova Friburgo; foi eleito 
Deputado Estadual de 1963 a 1964 e Deputado Federal para a Legislatura de 
1979 a 1983. Ocupava na Câmara dos Deputados o cargo de Membro da Co
missão de Educação e Cultura e de suplente da ComissãO de Saúde. Foi sem 
dúvida, Amâncio de Azevedo, o exemplo do político profissional que, embo
ra tivesse um título universitârio de médico que muito honrou, S. Ex' soube 
percorrer todos os degraus da militância política no seu partido, o MDB do 
Rio de Janeiro, cumprindo com seu dever sem estardalhaço e sem demagogia. 
Por isto que) ao homenagear um morto desta categoriat nós estamos prestan
do um serviço aos vivos, porque estanios lembrando o exemplo do político 
democrata que soube, durante a sua vida pública, honrar a sua qualidade de 
,político brasileiro. 

Presidente, Srs. Senadores: 
O Senado homenageia, na tarde de hoje. a memória de Amâncio de Aze

vedo, uma genuína vocação política. Pertencente aos quadros do extinto Mo
vimento Democrático Brasileiro, era um nome por demais conhecido na sua 
região, sobretudo na cidade de Friburgo, a cujos iriteresses se dedicou duran
te toda a sua vida pública, chegando a ser, naquele centro urbano) Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, um autêntico líder popular. Apesar de pertencer a uma 
família tradicional, Amâncio de Azevedo, aos poucos, como político, foi se 
aproximando das camadas mais pobres da população de Friburgo que lhe as
seguraram uma brilhante trajetória na vida pública do seu Estado: Vereador, 
Vice-Prefeito) Prefeito por três mandatos, sendo de salientar que o seu nome 
ficou ligado definitivamente ao progresso e ao desenvolvimento da cidade de 
Friburgo. Mas não se contentou com a visão do político municipalista. Cnsis
tiu na militância política e chegou a Deputado Estadual à Assembléia Legis
lativa do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, elegeu .. se Deputado Fe
deral, tendo na Câmara dos Deputados se destacado nas comissões técnicas 
da Casa, notadamente na Comissão de Saúde. 

No momento em que o Senado Federal, ao abrir os trabalhos desta ses
são legislativa, volta-se para a figura de Amâncio de Azevedo, desejo trazer, 
em meu nome e no dos companheiros que hão de compor o futuro bloco do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro- PMDB, a manifestação do 
nosso imenso pesar, que há de chegar à família do morto e a todos aqueles 
que compunham a grande plêiade dos seus amigos e admiradores no Rio de 
Janeiro. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemr) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Não havendo mais quem queira 
usar da palavra, passa-se à votação do requerimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Aprovado_. 
A Mesa associa-se às homenagens e fará cumprir a deliberação da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Antes de suspender a sessão, a 
Presidência designa para a sessão ordin_ãda de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 542, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicifand,o o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das rodovias 
do Plano Nacional de Viação, o trecho Campo Drande-Maracaju-Ponta 
Porã, no Estado _de Mato Grosso do Sul. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n<? 543, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"' 304, de 1977, ~e sua autoria, que inclui na relação descritiva das rodovias 
do Plano Nacioilal de Viação, o trecho __ Porto Murtinho-Caracol-Bela 
Vista-Ponta Porã-Amambaí-Iguatemi-Guaíra (PR), nos Estados de 
Mato Grosso do Sul e Paranã. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 575, de 1979. de autoria 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos anais do Senado, 
das Ordens do Dia dos Ministros do EXércitÕ e da Aeronãutica, do Ministro
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ch_efe do Estado-MaiOr da 
Armada, lidas em 27 de novembro de 1979, alusivas à pa."isagem do 449 ani
versário da intentona comunista no Brasil. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 577, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando_ a transcriÇão, nos Anais do Senado Feder!3-l, da 
oração fúnebre, proferida pelo Sr. Eduardo Rocha Virmond, na ocasÍão do 
sepultamento do Senador Acci_Qly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ encerrada a sessão 

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 55 minutos.} 
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(*) ATO DA COMISSÃO DlRETORA 
N• 52, DE 1979 

Terça-feira 4 .,P_] 1 

A Comissão Diretora do Senado Federai, no uso das atribuições que lhe confere o Regimento Interno, e nos termos dos arts. 7~', 47 e 
483, do§ 51' do Regulamento Administrativo~ ~provado pela Resolução n~' 57, de 1976, e tendo em vista o que dispõe o Ato n9 18. de 1976, re
solve baixar o seguinte Ato: 

Art. 1 'l Fica aprovado, na confof-ffildade das discriminações constantes dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de 
Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - FUNDASEN, para o exercício financeiro de 1980. 

Art. 2~' Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 4 de dezembro de 1979. - Luiz Viana - Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Gastão Müller - Alexandre Costa 

- Lourival Baptista - Gabriel Hermes. 

;2 C;· .!;iJ:::'/.!~::1 Ft<.:::IU,L. 

~2 "~ :=-u·.::o r r: c:l"C~!.lÚICA E PI'IOCESS.i'.'ENTO DE DADOS 06- SE~•,DO FE:::E:R.3.L • rt..:!IOASE:-< 

1 ~ RECURS"OS- ORD!NM!OS 

1. 1 - CORR:tNTES 

HECEITA 
• E!-1 CtS1,0-0 

E S." E C I f I C A Ç l O 

EXERCTCIO DE 1980 

RECURSOS CONSIGANOOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIAO, r>:OS TER~OS DOS PAAAGR~ 

FOS 3Cf E 4({ 00 ARTIGO 483, DA RESOLUÇAD N9 58, DE 1972, COM A NOVA REDA~ 

ÇM DADA PELA RESOLUÇAo NQ 57, DE 1976, DO SENADO FE:DtRA!., A SEREM REPA~ 

229.850.000 

SADOS AO FUNDASEN~ 222.500.000 00 

1.2 - CAPITAL 

:~ .,;.: -s!!.ru.co l"l:OtRAL 

RECURSOS CONSIGNADOS NO ORÇAME:NTO GtRAl OA UNIJ!:O, NOS TE~'-105 DOS PAAAGR{ 

FOS 39 E 49, DO ARTIGO 483, DA RESOLUÇJ!:O NQ 58, DE 1972, COM A NOVA RED~. 

ÇM DADA PELA RESO(OÇM N9 57, OE 1976, DO SENADO Fl DEP.AL. A SEREM REPA? 

SADOS AO FUNOASEN. 7.350.00D 

::'~ ;:!! • "U::~') é:.E r:=c"I·;:.TICA E ;:r;f':'CESS.1MEN70 CE o.ci.DOS 00 SCNADO FE-C-0\.cll.- FU::D·.:;-::1 rxmcrcro oE 1980 

c!IDLGC 

2- RECURSOS- VINCULADOS 

2. 1 - CORRENTES 

RECEITA 
EM Cr S~.00 

--~-'- ." --'·-~ I ~ t C lo Ç ·-' O 

RECE[TA OPERACIONAL PREVISTA NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIM, A SER EXECUT~ 

DA NOS TERMOS DO PARÃGRAfO 3Q, DO ARTIGO 483, OA RESOLUÇAO NQ 58, DE 

1972, COM A NOVA REDAÇM DADA PELA RESOLUÇÃO NQ 57, DE 1976, DA COMIS ~ 

00 

28 .000.000 

SM DtRETORA DO SE.NAOQ FEDERA!.. 28.000.000 22 

r•J Publicado no Buletim do Pessoal do Senado F~deral, n• 28.:!. referente !t prlm~irn quLnzcn•J d~ d<:l!cmbnl de !979, 

[25"""' """=:J 257.850.000 
~ ~ ~ 
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R~CURSOS Ci:: 'rODA$ AS .FOtJTE 5 ~l 
411EY. O li 

EXERCCIO OE 1980 

=:~~~ ________________ _:·~·~·~·~·~· ~·~· ·~·~·~·~·------------1-~·~·~·~·~·~,,~·~r-·~·~·,~·~··~·~·~·-r-'-·~·-·~·-l 

I 
01070214. 

~3.0 004 

01070244. 
095 000 

0107b244. 
386 000 

LEGISLAT!VA 

AOf·\lNISiRAÇ)l;Q 

ADI~ I ti IS TRAÇAQ GERAL 

SERVIÇOS POSTAIS E OE TELECOMUNICAÇOES 

PROCESSAHENTO OE DADOS 

* Fur;oo DO CENTRO DE INFORl<17í'TICA E ?ROCESSA!lENTO DE DAUOS DO SENADO FEDERAL 

KA~UTENÇAO DO CENTRO OE It\FORMII.TICA E PROCESSAMENTO O~ DADOS 00 SENADO _Sf~~AL 

* RECURSOS VINCULADOS 

10.700.000 

28.000.000 

219.150.000 

257.850 .OOC! 

257.850.0-80 

10.700.000 

247.150,000 

\._ ___ _j_ ----------------,-7:====~====-~~1 
c;) l~---~fS7.850.000 ~~ 

3.0.0.0 

3.1 .0.0 

3.1 .1.0 

3.1 1.1 

3.1.1.3 

3.1. 2.0 

3.1 .3.0 

3 .1.3. 1 
3.1 .3. 2 

3.1 .9 .o 
3.1.9 .2 

4.0 .0.0 
4.1 .0.0 

4.1.1.0 

4.1.2.0 

4 .2.0.0 

4.2 .5 .o 

01 
02 

DESPESAS CORRENTES 

D~SPESAS Dt CUSTElO 

PESSOAL 

PESSOAL CIV!L 
V[;.jCJI~ENTOS E VANTAGtNS FIXAS 
DESPESAS 'IARIÃ'IEIS 

OBRIGAÇOES PATRONAIS 

~1A TER I AL DE CO:lS U~·10 

SERVI~OS DE TERCEIROS E ENCAtlGOS 

REI·E.IIiERAÇM DE SERVIÇOS PESSOAIS 

OUiROS SrR'IIÇOS E ClCARGOS 

DIVERSAS DESPESAS DE CUSTElO 

CES?tSP.S DE EXERSTCIOS A;.lTfRiOtlES 

DESPESAS DE CAPITAL 
1 ~\'IEST li·!EtlTOS 

OBRAS t I~STALAÇiJES 

fQUIPil.'-:::taOS E ~:ATER1Al PEP.t~II.L\ENH: 

INVERSCES FINA:lCEí~AS 

ACUISIÇ~O DE TTTt.:LOS REPRESE~TATIVOS DE Cil.PITAL Jti l"HEGRALIZADO 

EXSRCTCIO DE 1980 

99 .800. CO'J 

9:80~:0~8 

A~l E;( O 

"''"'' ,_,._,co;: 
- c (\.(' ~·:·':~ 

1247 .500.')_98 " 

247 .50D.C'l0 

~~8.8(]0 

8 500 000 103.3·:-J.C:YJ 

~ : ~gf gggl-+c;;1"Ó ": ~-~~"•";:;~:;;~~oi-4 
pQOO~L __,1~.s,o"'o ... ,o"''"-'-I-'-'20c_.,so'-"o-".o"'c"-o 

10.600.000 ~~OYJ __ 

91.50'1.0_0_0_- 14.700.000 ~.:~ 

t''X.l.OOJ bJO.O\Iü 

90.700.000 14.700.000 105.4JO.O:J'J 

t--1.Gl10.~ 1.6ClJ.0')_0_ 

1.M!J'l.0CIO 1.6QO.OJO 

~-:=}~.~~-1º=-
200.000 3.000.000 3.20:).0:)0 

7 .OQO.O'J:) 

150.000 

7 .000.00J 

150 .000 

1 so .000 
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·~--:i.:;;:r.õ:-:,::o-:::'~•"•~•:-L-----------------------------;;R;;E•:O:,:;;"'~'~'-~-o;:;,~,-;;o~c.-os-:;-,;;,-7:-vC:C.~,õ,;;,----,l 
.; .. :.c ::,c J•:.-c. ,:.::.:':'ICA E NIOCt,.:;:;M.:Orfõ-tf: DADOS DO ~E.tiM:O FEI:'Uf.',L. • FUNDA:::!::N EXERClCIO CE 

1980 
At:E:(O I'-/ 

NATUREZA DA ~ESPESA. 
CJ Cdl,OO 

~
- .~01~0 -----------~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~,~·~0~-------~~--~-~~··~0C~·--"-~~·-"-'"-1·-'-'-'"-'-"'-'_,_"_'<_~~--~~~ &~C~M~~~ 

: ~ ~~~~ ·-- DE~~~:~~A~O~~E~~~EIO ~:~: :~~:~~~ 
3.1.1.0 PESSOAL 129.100.0QO 

3.1.1.1 PESSOAl CIVIL 

01 

02 

3.1.1.3 

3.1.2.0 

3.1 .3.0 

3.1 .3.1 

3.1.3.2 

3.1.9.0 

3.1.9.2 

4.0.0.0 

4 .1.0.0 

~.1.1.0 

'-1.2.0 
4.2.0.0 

4 .2.5 .o 

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 

DE-SPESAS \'ARI~VEIS 

OBRIGAÇOES PATRONAIS 

MATERiAL DE CONSU~·lO 

SERVIÇOS OE TERCEIROS E ENCARGOS 

REI-IutiERAÇM DE SERVIÇOS P-ESSOAIS 

OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 

DIVERSAS DESPt:SAS OE CUSitid -

DESPESAS: DE EXERCTCIOS ANTERIORES 

DESPESAS OE CAPITAL 

I N'./EST! f·1WTOS 

OBRAS E I:-tSTALAÇOES 

EQUIPA:-!ENTOS E i~ATERIAL PERf~ANENTE 

INVERSOES FINANCEIRAS 

AQUIS!Ç:ZW OE T!TULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JJ!; JNTEGRALIZADO 

108.300.000 

97.400.000 

10.900.000 

'zo. 800. ODO 

800.000 

105.400.000 

1.600.000 

10.600.000 

106.200,000 

1 .600.000 

3.200.000 

7.000.000 

150,000 

10.350.000 

10.200.000 

1 so .coo 

------·---'----------------------'----~-'-----'-----~ 

::":? r.• -~~!1~!:'0_ FEC::t1.\L 

C2 ::> .f"I,;~;::;JJ C~ :•:.!'o;>.:J~TICA E PROCESSA: E.'ITO OE o.-.oOS 00 S('IAOO FECE:~AL- FU~IO.lSEN EXE:RCTCIO OE 1980 

RECEITAS CORRENTES 250. soo. 000 

T O TA L 250. 500 . 000 

RECEHAS DE CAPiiÃL 7.350.000 

SUPERAVIT DO ORÇAt<\ENTO CORRENTE 3.000.000 

T O T A L 10.350.000 

DESPESAS CORRENTES 

DESPESAS DE CUSTEIO 

SUPERAVIT 

DESPESAS DE CAPITAL 

T O T A L 

l'IIVESTIMENTOS 

INVERSOES FINANCEIRAS 

T O T A L 

247.500.000 

10.200.000 

150.000 

247.500.000 

3.000.000 

250. soo. 000 

10.350.000 

10.350.00D 
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Março de 1980 

O Conselho Deliberativo do Instituto d<? Previdência dos Congressistas, nos termos da Competência estabelecida pelo Art. 15 item d da 
Lei nQ 4.284,de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao ~xame do balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita e Despesa, refe
rentes ao período de 19-10-79 a 31-10-79, é de parecer que os mesmos se encontram certos e em boa ordem, satisfazendp assim as exigências le
gais. 

Brasilia-DF, 5 de dezembro de 1979.- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro- Deputado Dario Tavares, Conselheiro- Deputado 
Hugo Napoleão, Conselheiro - Deputado Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Lidovino Fanton, Conselheiro - Deputado Mauricio 
Fruet, Conselheiro. 

7-000-~TIVO 

;.too- oisro~:iva 

7120 - ~~r~<>n C/11ovb•.,_nto 
7121 - S.:>::o <!o o~uu s •. \. 
j~J()- Ea.~CO$ C/~e~es "" 'l'~1111•1to 
71Jl - Ca.i.%..\ E<>:~nÕoiea FederAl 
713;! - Opcn ~arkoot 

7•200- ~EAL!ZÁV'E:!. 

;212- :lepÕsiua D•r.~.ir!os a P~~o Fixo 
7.-'1~ - Da<·c~ores ::,;,,·ersos 
;:r;- f~'.d" cic Ir.<utimcnto 
-:>:11$- MÔ,s do Banco do azu1l S.A. 
7Ut - !:l!';>r.;sti...,s Slmple~> 
7-'l~- ~c.;~u""'~ Si,.p:c~ ~~o ,l.uoclaaos 
-:~:<>- r-rr,;•tir.<>~ C/~rlic. r.p.-dal 
;:~o- l:r',,.re•tl,.o,. C/~p\lc. E"•f>OC• r. P.ot~Uvo 
;:~,.-- Co.·ril>. t.~~rddo .itual • Re~ct:..r 

''l - o:;i-.~n '"'" Do~"t"~"~ 
J:. - :.c-~<!o id.ord 
OJ- Cbr:<~~tÔnoa d~ CÜ~~ ... 

7~10 - f'õ"!~,.,~r.:oa e I,...hh;Õc~ 
';'~~~-·~~ .... i,.~~. J.lotor~• .,_ Apll't'H.oa 
';'_;l':'- !-o~• h.>> eu 

.:01 - h~<>r liu.tÓrico 
02 - '.alo~ C/Peavaluçâo 

73l6 - llci,•c!s e t:te"-"Üioa 

_5.2!,5.0;8,4J 
l.772,00J,~U 

~ 

TOTAL XI ~'l'I\'.01 ................. ,~, ............ .. 

JI<SrtlUTO m: l'llF.'I!li~! !~ lX\S t:Xl~Cllr.;~!S'TAS 

V~t.~'lr'F.'l"l' l'~'rnl\n:Ht. f)lll DF: Otlõl~I!IO 1779 

2-25?.':)05,21 
-l5-786·Co;l3.~ 

';lUi.0/2,00 
1'·755·U!:'.JO 
u • .:az.ooo oo 

28.f.2.9.1.67,0Ó 
5-76!-lJI.;,_:,:_o 

'fl.Ó7';:·,{>8 

91.4·4.16,>XJ 
)3":597 .l:?.I,., '73 
7-J59·9~.oo 
6.6)1.165,!,0 
9·l9Z.GS:;,oo 

2.7<!.!,,00 
157.677,88 

103.955·274,64 

, 15.0~•}.!,8!,.8i:J 

lé.M>62.8;:!,SO 

8.100- EXIcfva 

6113 - Cr"<~do"'• P{PecÜUo h.~l.-c»tar 
BJ.ll • .,; -C...,do,...,a Di.vel-o.oa , 
Bll5 - IJ.poato d., Renda; Rc:tid:> na Fon~e 
Bll7- F\l.ndo Rot~tiv<> Cã..a.:"a Oep~hdÕ" 

8.)00-~ 

àjJO-- Result-ado Opcraclcmal 
Ol - E•erdc>o' An~eriores 
02- Exc~ciclo Atual 

8;:t~O - Reserva d<, Pe,.valiaçio 

so;373oL.l5,8S 

~ 

8.!,00 - 'i'll,-..~SIT.:'Rr~ 

8!10- Re~ebido i>/Cor.ta F. Moüt~n<>iai 
84~0- Reccl>i~o i>/Ccmh Seguro• 

01 - O. Scgu~o• O>vcrsoa 
O<: - De Scgu=-o~ <le YeÍcul~ 
03_~ Ch· Sul ....,,;dea 
O!- Cia. lntet•n.acional 
OS- ~•lântica 

B4SO ~ Recehld<> i>(Deap. <!-> c:;;,.tnto" 
01 - De Ve;cul, ã 

!,9-525.9'.:; 
;~:~.158,50 

352-ló:;,l) 
32<5-7/t,O, 
168.::61,9~ 

ror .U. XI P...S,SIV01 .. , •• , , ., ................... . 

2.169-õoo,oo 
2,32.!-;-,;,Só 
351-8::13,00 

10.000.000 00 

135-529,~71,62. 
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Março de 1980 

~ 
1.<\>.:l- ~;r'J:!T\.!. Cdili>\1F:s 

l1i.1 - Contdl.~i_çÕ.:,• Se;:. Obdg~téd,~ 
01 - o~ c?...ar:. 
o:! • Do Ser.~do 

ll12. - t;n~trl\,u•l'õ,~ Sei'!· !"aculf~tivo.s 
C'! • Do<::-.. ,,. .. 

!!!;) • C~rrc.t,cu;7...,,. <lc Pono.l.oru.•t>~" 
l!LC- Ç ... c.tr'~'"!<;Ôe• P/C'-"";>1• ç,._,.;,n~b 

01 • .5~ur~.:08 C't>ri~:~térl.oa 
OZ- Se;:torad,.. h~ultati>'<>a 

liJ:.- Cc:n•r•~u>~'i<> &o M:on<'Ho !l:GhdoJa1 
c-: -C'ld,;a•Cr,<> 

l.:...O L.. ),, .. ..,. "Q;...,.. 14r~~•" 
1~,;1 \o krca d(" llo~H<>< l!.Lto"~~ioa 
N- CO""-!~ fr..z<> !"i.,o 
C' ;i .. l''"• ~-,, 

1:;.; ·;,,.._.~~·r.,,..-. C/.lpb~. E•J•col._l 
l. '.i - ~..,.:~;r~·'"'""" S:rple~ 

1 }!V - fl'~~e•ta d~ Se;r."ro~ 

15.499·1.33,25 
3.010,6/.8 BJ 

7ol00o7JO,I.':J 
_7.739..5J?,16 

2.0J.l,l77.~ 

~ 

8.103.;.81,28 
6 .2}1.222 .01 

1~~"-1 - :t~~<·H~ de Juro• S/:!:.~pr. f .. n.io Ro~U.I.>O 

JC:L ·;.:..,,,.,c.,.~;.., .. <>~ C:O:n.r ... 
l~l.?- C-mtr,t.,;.,;...,. du Scn~do , 
lL.-.:J- C...ntrLbuiç<..~ C.,:oor. SaldO Di~hs 

o: - o.. c;...,,.~ 
0.!-r .... :;,...,; •• 

H~"'- C" :c1 ~~~~.;, .. ~n·~rs.o .. 
~~ - L·~.-"c" - s"'"'~~~z ... 
C • ~· ,,,;n- :'i~t,\o• ,•f.n 
~) • .'!EC - Sub.cn<;:;<> 

l:•W • Y~:t~ .. ., JurN d~ ~.torA 

.:.1 - s...~,.., Cw-.;r;:. . .,\Õ.~ 
C~ - S<.>ln•r t, .. •, :':~<>~lc~ 

1~0 - h<!e~>'~,ã~ e :t,.ult~i~C.,., 
lS)CI- C...-:h,.._,~.,.~ ,.fSw~n:~.: 
15,.0- Wtraa Rece;•~• Oi<·eru.~ 

1..2,J.'~.oo 
127.;.'00 00 

J~.ow.oo 
6.::5.000-,00 
-2LO.OÇO OQ 

ea~.oe 

~ 

/•. ,;c:~{~?~~'])~.~-:~·········· 
~Í ,-~(.':'.e() B~.TW .x,·,b~VES F!1J1V 

Pre&i.Jen~'\. 

_._. __ . _, 

r,<.>..: ,:.,.,.&i..._, -C'b~'&al.:.r. <>~ 
-:-: - l.l~ r:..-"~., 
-·~ - :~ _ ......... ~ 

.. :, . ~" '~,.~ .. ~.,~ .. \~ .. 

t.~..;.o.~<>o.oo 

~ 
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I'•<r."rn-ro r-r 1·~~-r~t.l~l.~ l:I.'S r:o· .. :~.ESS\~'1'~ 
W>1.11$7r,;C,i0 ,)_~ n~\T~ "~fP"lTA i! ~f.SA" 
U.o.L.\'Cl'TI: ~ÇI,l'.:,: ... m lJt_ UL.Ol. A !J,!O,J'/79 

11..131,0.~7,16 

5-li'$.07.8,32 

:?--052.611,0$1 I 

~ 43-590.107,55 

14·33~-603.=9 

l-SC>~-s~.C17 
7.20'-.070.77 
2.j!•).:&l,<.10 

j-".!.Oili.~7 

357-558,12 
nt .• <>.'is co 

43.UJ, ••• '7~.oo 
13.681o.2:4J,79 

J,J66.Sú2,00 

69.0Z9,c.> 
- 11.91<:,00 

lOG.z:c:>,JJ 
~ zt.r-.o.<-;-20 

g~,:~~.::!2;;~ 
BraÜia~Jldco•~~.l979 

DESPt;S~ 

3 .ooo .:: CESPES.!S CORAAIGES 

:;.Jdo - ll&SPF.S.-\S oc l:t:mro 
}ll3-Grahh"-"ç:>o,_s.,,.,..ttlorooo 
31:,0 - Scl'\'içoa de hr<>oi.-
3160- C""~"'&ç:io do lbq. !loto...,• • Ap.,...lhoa 
3170 - Do&~uaa tlher.o.u ' 
3160- blpoa~o• c 1~ 
JliJO- Jure>a Pu..ivoo. 

~~~ = ~:;::t: ~~~~:~~~::; ~:;~f;:~~!~ 
~2-PensÔ.,sADe...,!iei,;no.c 
3283- Pe.n.ÕO.. & lleno!idário~ Esp.,dal 
J28~ - -~~:Ulio Pecur.iâri<> p{FUl'J<>l'al 
}.:)6;)- Au~i:io• Pecun,ân.as d~ Sct:• de Vid:L 

)2.8,\- ScZ\'l'O p/~uih>;<> de C~rêncu 
JZS9.- i:Jüa_ra_uP,Jp. de!>:rc••&::><:id 

OJ - ft~"ü <~içÕes de Ccnt rõ.bu~çõ.,., 
,3290-NJ:tilio a<> fundo Aui•tcn<:hl . ~i: ~:.:• J)up.,C/fluti:uiçÕea · 

<l2-Con-cç".iol!onot~o. 
,329;'> - lle"cor.t<>5 Ccnc:cdi<:o~ 

TOl'o\L Oo\ OES/'rs.o.,,,, •· .................. . 

710.~06.~ 
lOS.lO!.,gz 
21.049,00 

37·12'7·32 
29·7.lJ,l2 

~ 

u.66.;..00J.w 
Jl.J.2J.(,fl3,00 
1 •• 070.11S.oo 

16!..2$.00 
s.uõ.oo 

169-570.00 
65.005..00 

91.0)!.00 
l·)5l.o:;l,J8 

/: 
4E~á~\~~ 

T.;.,. Contab. Cl'C 2109- Dr 

Cn· n• CJ8ll7191/49 

r/11' I:/ 
CE?tl'l'AOO J~E Fl.flf:(oo L<:!fE 

L.~;v.;::;i,00 

QOd.71~.oo 

J•l•X'I- ~·;-•:.:.~:J:.:C•oõ•F.,t 

3113 • Gr~tit.~ .. ~·ão ~ Sc""·~<l<.>re$ 
JLJO-~rviçc& d.,T.,.-~.I.ro.5 

3~70 - De .. Pe.•~& [.);,-~,.~"" 
3180- Imp.,..to& ç Tall.lls 

T"""""'"'"' 

Dr S? E.'>.\~ 

:..•».::-~~ 

U2..l•Jo,;,,x, 
12-• .:p.),O:. 
2.01:5,6) 

-~ 

. :..._~i'/.:c-_,.J.Co~ 
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J•l • .!OO 00 
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J:..:-'1:;\l, ... ~ 
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~~~;·,J,l7 
l~L.Sl7 00 

l.&:n.~.oo 

J.óU.SJ~.õJ. 

4.6&3.001.19 

~ 
16.22-s.o~ •• lfi 

3$0- F'~r.,'Õea & C<>:>ll'i~wl-r.l~li ~ri.;~:~ric 
~~:- fc.,~ks ~ Cnnt~ib • .ir.t~s F~~ultatl\'G 
~2- P~n~C,s a Bc"<tH<:i.Órios 
~3-rensÕcsa Bcrwd,~iÔ:rinsl>spcdal 
J."!:l~- ~uMlio ?ccuru.ãr<o para funeral 
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Março de 1980 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas. nos termos da Competência estabelecida pelo Art. 15 item d da 
Lei n9 4.284,de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstrativo da Receita e Despesa, refe
rentes ao período de 19-11-79 a 30-11-79, é de parecer que os mesmos se encontram certos e em boa ordem, satisfazendo assim as exigências le
gais. 

Brasília-DF. 5 de dezembro de 1979.- Senador NeJson Carneiro, Conselheiro- Deputado Dario Tavares, Conselheiro- Deputado 
Hugo Napoleão, Conselheiro - Deputado Aldo Fagundes, Conselheiro - Deputado Lidovino Fanton, Conselheiro - Deputado Mauricio 

Fruet, Conselheiro. 

7·0XI-A'l'IIf0 

7ol00 • 1ltSF'O~.D:p. 

;:,::;~- ~~c..-os C/'l<>•(•ento 
~:::- ~·""" ~" ~_..uu s.A. 
7>~- ~"-~"""' C:/C.'>c<;ue~ "'" 'rraiJ~ito 
71:;1 - C..iu. :Ee<>nÔD.ca Fadoon.l 
7133- Open J.:arkot 

-;-_:..:- !lr•,:•~i.~c." !>..:,..~ri= a h~:oo fi10 
7-;~- ::l<.-~-""~c~ !lhcr~o .. 
-:-:=:;; - r~'-'' clo I::•·., .. n..,c~to 
-;:JO- A~Õ<~ o!o nan~o do llra~ll S.A. 
-..:.:1 - E.·;~;·<tl::<>l. S•.,rlea 
7'-::- 0:"'"· St,..;:H .-.;o .~.o:o..>c~~Jo 
-:. :;.• - t. ·•~·•t·. ·o; c;}'Ã;:H-:. E~;>oci.,: 
;_ : - : ,.'~~..:- ..... ;:.j;..;>'.:<:. t'J"'~· F· Rotu;v<> 
';"-:;..:; - l,, .• ,'ll>· !'~c,._,.i~t<' .-.~~~l ~ ilc.;obor 

"l-:::•M'•.;....!lo:oputa<:loo. 
.....: - s..~aJo feda~~~ 
03- C'J:u,ta\Ôrlos .ia cO...ara 

- .:. • ; ,· ,,.,., --~~ c r,...t~<a,;).,~ 
';'.;>: - ',' ,, ~,., "ll>lol'<l• c ·'P~•..,ln<o 

';'~';'-!'(c.~ r .. .:i,·t·Lil 

577.8./,.(),ü 
I.T.'2.00J,20 
~ 

.;,1 -,.,.~ .. r !H.stôrtco s.W.~W.:.75 ___ _ 
i!."<··.,.;..,... Q'R~~;~:uç;.o 9.<;51 •. 1.!8,17 

~!~-> • ._.,:,,c'-•"' ;.·;~~~h to" 

l/.srrnrro Df Pm:vnt~cr~ oos ~Cit=tsrAS 

AhLA~ITE PATRT!W~HJ. J=:'j JO fl!l r<OVFl!niiO l<l?9 

2.)59.65'],12 
:U.ól,.l.61l7,54 

1.315·5::5,10 
l4·7S5·~49.:JO 
8.212.000 00 

:t:?.U$.JJ'.7.00 
f>.lO::.lOt> • .):l 

J7.679,&$ 
9U.A)5,oo 

43·259.5~3.7) 
.:..600.20,,.!.2-
6 • ..S8.S::.l,J:j 
8.1:;,.!,<.\.SL,(lO 

2..';Ql.,OO 
lf4.545,88 

l4.5ál.932,!)2 
~ 15.000.}~ .. 80 

a.ooo - 'P As s 1 v o 

S.!IX!-mchn .. 
8113- c .... c~o...,. p/Poc:Úlio P&rlD...,nta:r 
Slll.- c...,d.,...,. Di.,.,..,..,.. 
SUS ~-Impo.to 11o Reno». Retido na Fonto 
8117 - Fundo Itoto.ti~o c" .... ,.. lleput~ 

8.):10- ;>..1.0 ~ÍVEL 

83:P- Reau"'tad<> Operacional 
01- ~rddos A.~tcr:lo...,s 9(l,l7J-~l5,S8 

2..1,9J.600,CO 
-'!J2..t.7'S.!!ó 
;p;;.;pJ,OO 

10.000,000 00 

02- Excrcici.o Atual !J\.~§.t<l$,]..2 13S.U2-9-6f~,OO 
8)40 - 1'!~..,,.....,. de l'lça.Y.o.lhçio 

d<>~DensimÕ>.·ci• ~ I..S.:J'::·l.C>.:.:,l7 

51.10- Rc....,bid<> P/Cont~ F. Aui .. terochl 
81..(.0 - Rcccbi..Jo f'/Cor.t 3 Sel:<>l"'4 

01- Dt: Se.;:uro• Diver""s l.9.;;<:5,5 
02- De Sef:u.-os <le v,Ie~lo~ 3t.71S,oo 
OJ- Ci.>.o Sul A....;ri.,a 5~~.6úa,l,8 
04- Cia. lntcrnacio..d 3:P-7l~,86 

05- C:i.a. AtGnt:lca lG1.81l 01 
81.50- Recebido> P/Do~~>o•u de Contrato.o 

01- O.. Veiculoo. 

;,":;,:_ .xl ,\T~\'01•••••••••-•••••••-•H••••-----...:-•-•~---•-•-
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Março de 1980 

l\:l- ç.,..,,.,~,,<..,,. Sca· Obric~t.;d .... 
.:!! - :l;.. c:.~.u·.o 
o.<- ilo S>tn.ode> , 

lllõ! - Cont~lbuiçÕaa Soo&• FacultatbN 
· õJl- Da c:'i.·m~o. ' • 
02- I» s~r .... ~ 

li!)- Cort;of.':>•i1t...s <!c Pa:urloni.o.~s 
· r::~- i;<'~::·,:~i~õ,., P/Ca~?l· c~rênci.o 

"· - s .. -•r~<!os et.r>~:o.tÓriO• 
c;;: - Sa;."r"-.lo~ Facull~:ivos 

Ill5- ConlribuJ.ção <!C" Mandato ht&d""-1 
01 - Ci:r1~.a!Óri --

:;. • : - .'. ~ .~ t:< W;>U~J ~o~ llanc~r>o~ 
• 2 • ,:, .. -~ ""·'"' l'l.\0 
~~ • p"~P\ll\A 

t;:~5 - Jums S/l',.pr. c}.>,pl>c. E~pe<:id 
12~1 - J~>ro~ <'la E~pr<Í~ti.,os S!mplol8 
l~~ - Ah·::o·~u • 
:.:.~3- ~"·i<'-<.~~o~ c P~rtl~:p~\-<;Q_,. 

1.;;xo v·::~!:j.; :JI sf'!l•rcz-s cr:;~w:;:rQ';.us. 

1~0 - P~~u t.u d., Sc&uros 

20.JI.7.t.SJ,25 

~ 

7.680 .200__,00 
8.6l~.L?l,ló 

8.DC!3.õ21,:6 

ó.~jl-~2~ 

l:J:l(l - ~~~e!h dor Juros S/En>pro Fundo RotaU...-o 

l.L-'7'0 - F:.-:::ITp.S m: TR-I.'SIT.R1'.Cl.'..S CORRp'l'ES 

:~:1- c,.,.,...,_,,~ .. da c::i.-.<ir.o. 

:~~ = :,~~~~~;~t: ~c;;:a:1Jo OiÚiu 
..-~ - ~~ Ç~nar;o 
02- Do S.,~ado 

1~,..0- Contribui~Õ.,~ Dlv.,ra:u 
01 - CÕ;;n~r'"-- S..Lvan<;',;o 
02 - 5-..<:--"-<i<> -- s~bo.,r.çÕÍo 
OJ - s~!.o-«nçÕ.o '-'O ):E: 

1111- Ccntl"ibt~i~õ.-s- Se.i· Oliris;at.;ri..., 
C·~- Da C'i:.ara 
02- Do S.na<!o 

lll~ - Cn~l>"ibulçÔ«- ~· F":ocultaH...-oo. 
01 - D:. ci~ .. ,. ... 

BlJ- Co"tri&uiçÔu da P~naioniot:oa 
Ul~ - Con~ribuiçÕ..s P/Ccnpl. c.,.;.,.,h 

01 - ~1"~~d= ObricatÓri<>~o 
02, • .';~u,-~do~ F,_<:ulta!i_VOO' 

~- Jw-c• da "C';len~l~r~C,t" 
lô:Jl - Ju,...,.. de O.pÓdloa Bancários. 

02 - C.:,a Pr"-~O f'ixo 
!:<_;')- .:-..,-.,$ S/E.!npr. C/A;>li<>. E$poc>al 
~lL: - .;un.~ ~a E-:;;r; .. ,illo5 Sir.r,llu 
:.:.;..;. - _u,·;-ó~ .. 

t .3C'Q - 11r.:."!:.t 1S J:;; SFYncos orpu.c..rours 

1»0 • ReC'l"iUS d,. 5e,I:Ul'OS 
l::OjJ- ft,·~ci\~ dto Jur-o& S/Ezapr. Fu.-.Jo Rotati-vo 

1.~,;0- H:E:l.'.S ü!: !1'.\"\S!ERl':CUS t:Ct!ru;::.'l'E.$ 

l~~; - <.:·~·.d':o~,.,~,~. da c:O.:.:.ri. 

i~~ = ~:~~~~;~: ~!:"~cb Diária= 
01 - Ca câ,,~ra 
C2 - Uo Scr.2<!o 

z~o - ~h .... "' Juro• d<t l.lo:,-a 
01 - Sob~ Contribuiçêt• 
02- S-obro E<:~;:r • .Sia1>h• 

1-417.262;,00 
~-800.00 

3,660.000,00 
~.OX>,OO 
.no.qoo,oo 

j(jj'IJ. li.\ f!:Ett:!f'Aiooooooooooooooo•O"•••n••••••u-----
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l'=.O:I'TI'I1T> ll!': r~fl'lf'lí=:•,r.U I<\<; ('~"1\C!II','ó.'~ 
'"''""'·~'li<",:ho ;,.., <:o>> TA -~,.,,.,.,11 J; 'lf"•l ,._,,:. 
llhi!<...-:FTI: H':lrll I.AI:.J l>F: lli,Ul.O. 'Jl,\1.1''?<1 

18'.~93-737,16, 
5-77l-6<JJ,JZ 

14.8Jl,.S4J,29 
l-776-99l,Go 
a.4t:5.:mm 
2..&;,1,.621,,00 

}92..0L(; L? 

47-702-16L.oo 
lS.l';S.$9,79 

l.!:I>O.Ci62,00 

D;: i;? ESA 

J .000 - ÇESrESAS COORE~'H:S 

J'.lbo o. DCSI'ES.~ DE CUSIElO 

Jilj- cr .. tHicaçÕ.,& .a S..,..iclont• 
JlJO - S.:.rdço.a ,<!a Tar~ci.roe 
311,0. Sc.lilurotl 

3160 - Ccn~>e,..,.ç'ic de ~~~~. )foto"'~ e ~arttlho• 
3170: O.:.speu• Di~er-n• 
)J.I!C - I:!;pouo~ c Tuu 
3190 - Juroa p._.uivo• 

~-l010792,l4 3.2.00- IJFSF<.SA$ m; 'I'RAN.<;F~'IllSÇTII$ CO!llll::'oiES 

J280 - ?en,.Q,s o. Contribuinles Obrii•tÓrioe 
,321\1 - l'en~s ~ Contribu>ntc• Focult.ati.~<t4 
3232-l'e~~ ~D<'r<:rici:Írios 
3233 - rc...Õcs a BeMílci~rlo~ Espe-iah 
)26~ - Aux. Pccuni~no p/Funenl 
3285- Aux. PecuniÔ...iOO' de S.,g. do Vi<b 
Jl86 -Seguro p/Q.>ita;'io de c~rên~h 
32-59.- Oiveru:> Dup. de,?"'•• Soc!al 

01- Re•:ituiçÕc1ôda Contribulçêu• 
.;.290-A.u:<ilioo.ol'undoA.ou•tonci•l 
.JG~S • Outr...._ Ilup. C/Rc•titui~• 

. 01 - JUI'O$ 19.6Zl,2S 
02.- Correç'io Monetária ~ 

3296-0.:.=cnt<>~~conc,cl:i.do• 

822.662,50 
111,.;(,!,,92. 
17.2.61..,38 
21.049'.00 
38-453.22 
2~h7i3,l2 

~ 

47-215 .c.s~ ~L.Q 
35·J7!.,úfJJ,OO 

lJ-t.;.J.:;tl~ ·"" ' 
181-<'-5-J,ó;O 
13-~37 ,00 

2.00-530,00 
6s.C65.1."0 

9l.6J2.,C"ÇI 
l.êi~-437.96 

3 .000 - DESPESAS CORREJ>'l'ES 

2.ll.9.Sto7,00 

l.65J.l90,00 
595_-565,00 

oSoj.tOO,oo 

5()0.040,00 
212.)913,5) 

1..261..5(:6,):1 
.2.?§.3)6.00 

2J_.j!0,1,2 
.l82.G?$,00 

4-1,77.890,00 
l.~9JI.-J56,00 

4-511.684,59 

2-852.l,ll0,8J 

3.100- P!iSPFS.\S m; CllSlEIO 

3113 - Cr.ati.ficaçÕu a Scrvidort<• 
JlJO - ,sc·, .. ,{Çool do t......,inul 
3140 - Saauroa 
3170 - Doepca"-& Div.,..aa 

3.200 - m:spisAS DE TlUSSrnt~AS OlRREjl]'l'ES 

J2.8o- Pen~• a,Contribuini-c• Obr.t.go.tÓrio. 
3281 - PcnsÕea ã Contribuintes Facultativos 
3282- PeMÔc.& a Banoíidárloa " 
3233 - Pen..Õ.,• a. Bono!iciirios E~pociai~ 
.3284- Auxilio Pecur.iirio p/?uner:>l 
.3285'- AuxiUoc Pec~r.i.ir!oa da S.&• do vida. 
J290 - Auxilio ao Fundo Aui.stonclal 
3296-D .. oontoaConeo.<lidooo 

TOTAL. tl.'. Of:S?ESA ....................... u 

Superavit \'orir. no P-<r• 01.11 .a ,1).11.;:'9 

'I'Ol'AL .................................... . 
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9.66o.co 
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~ 
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1.612,00 
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INSTITUTO DE PREVIDtNCIA DOS CONGRESSISTAS 

PARECER DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Março de 1980, 

O Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas, nos termos da Competência estabelecida pelo 
Art. 15 item d da Lei n• 4.284, de 20 de novembro de 1963, tendo procedido ao exame do Balancete Patrimonial e o Demonstra
tivo da Receita e Despesa referentes ao período de 01-1-79 a 31-12-79, é de parecer que os mesmos se encontram certos e em boa 
ordem, satisfazendo assim as exigências legais. 

Brasília-DF , 5 de dezembro de 1979.- Senador Nelson Carneiro, Conselheiro- Deputado Dario Tavares, Conselheiro
Deputado Hugo Napoleão, Conselheiro- Deputado Aldo Fagundes, Conselheiro- Deputado Lidovino Fanton, Conselheiro 
- Deputado Maurício Fruet, Conselheiro. -

o>·~·lr<!<' r: • .,.,,, rw. nr.:F'~!m nr 1•'i!\ 

7•00<1- A T l V O 

7.100-~ 
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17.()32.945,11 
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Q9-0<!S.So<l.53 _ 

2L.7J7·Mi7,00 

6.982.)1.6,04 

~.679,68 

944-0),00 

42.y,J.78J,ZJ 

5-~-554,42 

5-781.407,53 

6.9-\J-472,00 

5-289.G61,63 

15.C60.3!j2.80 

2.7U,OO 

166-545,88 

14.681·932.9~ 

7-150,00 

~ 

1.•)711 

~ 
79(i,56{l,"j'O 

19-319.299,68 

1:U.S)S,OO 

l3·SV.·Z2.7,29 

4-867-509,37 

51.202.910,)2 

22..234-131,47 

SU-472 .. 02 

J7.67'),68 

944-4.)5,00 
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2.72J.,OO 
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01 - E~rc:Ído11 Anterl<>rca 
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Son~~~I..Õ .. .,.;. 
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Jl7.l97,00 &.w.oo 
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llll --C<>n!ribui<;Õas Scl··ob .. l,e<>.t;r_i_o• 
Ot - 0.. Ciau~ 

1112 - ContribuJçÕea Sol• F=ultatboa 
Ol- Ib. ci-r:o 

111) - Col>tdbuiçÕes d<> Pert&ioni&tu 
lll.!..~ Contti!>u:lçÕu P/~pl. C..Z.ênd~ 

01 - S..::u,-adc:o Obrlaatorio~ 
02.- s .. ~uradoa faculh.thoa 

lUS • Contril:uiçi"o do ~ndato S.,tadu.o.l 
01- C'briljlatÓrJ.o 

1.2.00- RFC1':1 r, 1'\UW>D.\"f.Q 
t22Q•Juro• 'C'?o>n~~ct" 
lZ.)l- Jyro~ d.- O.pÔs>to= B&r>c.\rioa 

o:! • c~nta !>ralO Fi•o 
0)-i'cup.an\'• 

U,)5- J..,..<>& 5/Dopr. c{ApliC• Espechl 
12!.1 - Juro~ de [Mpr~sti•os SiiOple• 
l:C.!.2- A!uf:Uéla 
IZ!j- D~Hdc~da. e l'artidpa~Õc• 

!.)'XI. ilFfrl~.1S t:E sijjqcci QiPYÇ:IO:>A'S 
132-Q- Rec<-lt~s <1ct Segure~ 

2.1~429.aâ3,25 
~ 

8.656.CI78,oo 
~ 

9.816.Bói,28 

~ 

lJJO- llec.,th d., Jw-<>s S{E:.,pr. Fundo Rctatil't> 

1.,00 • RD:rTT.'.S [lt llli~;.sfmi;ICI.AS Ç(ll!ru:l'l'&S 
l!ll - Contribuiçou d& êil!lua 
1.!.12.- Con~ribuiç:;..,• do S..nado 
11..:'.0- C«ntrlb'Ji~Õo:o O..cor. s..ldo Diárias 

lll- U>.Ci..ua 
02-D->S.."""<i" 

11.90- Contril>u•~Õ..• Di;,.,.-;.;...;:,. 
01 - c:<»N -- Sul:ncnfAQ 
o.;.s.,..,dn-Sub•.,nç:io 
0)- S"ub,..r.o;~n <lo \1EC' 

l.SIX'- r.;o-sr;.o,s élfl.[!!SJ.S 

t510 - l.~"lt~~ .,. Jul"<>a de- llo.rs 
Ol- S<>br.,. ContribuiçÕ.,s 
02 - $obre l:oortr<Í~t:l~~<>:> Si.,plu 

1520- 1nd•nlu1io e ReatltuiçÔ.,a 
l5JO- Co<nHÕes :o/Scgur<U; 
15',">0 • Outras Rece>tu Divou:u 

1.592.1,62,00 

~ 

J.G60.ooo,oo 
1.2so.ooo,oo 
z~o.ooo oo 

1C'Hl. D.\ Ru=EITA••···••·•·"'-•·····••·•··•u••••n•~ 

ll11- Co~.trlb~l~Õos S..~;. O!ir'ir.~t.:irio~ 
0!-Ilac",_,,;..ra 
02- Do S..na.d<> 

lU.:!- Conlrfb>içÕos s.,_,.. F~euH;<dvc~ 
01- o .. câ.-An 

• ~~- ::... :><.:..ul<o 

~::t: ~~~;~;:~~t: :;=~~;;.~o~:;;~ la 
C!- S..,:u.-,rlu:o.:>llrJguclr,0s 

t.:!.oo- rn:srT.\ P\'f!ll'),:!,\1.1.!. 
t:=õ - ·'"~'""~ J., '"•'P<" ):~rkc:" 
l.OJ~ - Juro~ <!e er,po;~ito~ r,,,pc:ri~~ 

.·.;;- '·''' ~. P~-•o Fixo 

J.08;!;.LOO,OO 

220.,::~-~--

m-.812.,00~ 
1rn1.0fi~,oo 

~.2.l!i.2.W,OO 
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J.8".152.6l.),l6 
6-.)53.82.3,32 

2.166.551,051 
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z.oo;:.OLS,ll 
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- J?2..0~\l.q 

so.64o.4t.z,oo 
16_.487-979,79 

l-747.:62,00 

ll8.CõJ,,B6 
11.916,00 

51·755·98!1.73 

loti.J22;,10 
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1.6:;8.8/l3,CO 
_: -_~592,.1)5,00 

!)80,2QO,CO 

~~}:~2?:!21.:..~ 

h;"' . 1~"-v. 
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~ 
"J;t(l(í~M:S"l>!jSMCcAAE.\ií:s 

j.lOO -l!:S!'FjSI.S Df C\ISITIO 

3113 - Oratit:le~~• 10 S.rvi""'N• 
3130 - ScniÇN dOI I-dro. 
.3140- ]QPo• Pan:h'e. 
3160 - eo ...... rvaç'á;, de Mãq. v..t,..:_ • ~-
3170- tlooope• .. m .. ...-. 
3180- b_t ... ,.:r...,.. 
Jl90 -J'uro. Paaa.iY"" 

J.200 - t:ESPESAS J;IE; lliAN.Srni~~,O.S C!?RfiWJ$ 
JZ80 - 1'~nsou a. COntribuinte.• Obd~&tori"" 
3261 - l"oMÕea a Contribuinh-" F•e•dt&tiY.,. 
3282 • p.,,.Õ.• • B4ne1'iei~io• 
328) - J'oMÕea a S..ncr.t:<:iário~< S.poci&i• 
3284 - Aux. Pcu:....UÚ:to p/Fnne<""al 
32.85- J,ux, Poci.ni#ioa do Se$• da Vide 
32(16 • &<:&w-<> p{Q .. dhçio d., c..rência. 
326)t - DiYO<"II.I." De•P• do Provo Social 

Ol- !lutituiçÕ.,. do ColltribulçÕ.,. 
J220 - A=.Í.lio ao FUndo Aaaiatenc:1a1 
32.95- OUt'ru .Deapo C/Reatitu:lçÔo• 

01.- ]U<"oa 19.62.1,28 
OZ- Corr..ção Monetâria ~ 

3295 - o .. au•to• oonc~didoa 
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1-0S!!.J,!,J,SO 
126.344,92 
77.281.,,)!3. 
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~~g: ~~~:~c:,_;'~~~~~~c~"r" 
,~~ - S<,~,.., t~pr. Sll'>plos 
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ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre o Projeto de Lei 
n9 26, de 1979 ( CN), que "dispõe sobre a correção automática dos sa
lários, modifica a política salarial, e dá outras providências". 

IO• REUNIÃO, REALIZADA EM 16 DE OUTUBRO DE 1979 

Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de mil novecentos e setenta 
e nove, às quatorze horas e trinta e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, 
presentes os Senhores Senadores José Lins, Aloysio Chaves, Lomanto Júnior, 
Dinãrte Mariz, Alberto Silva, Almir Pinto, Eunice Michilles, Roberto Satur~ 
nino, Nelson Carneiro, Franco Montoro, Mauro Benevides e Deputados 
Adhemar Ghisi, Maluly Netto, Carlos Chiarelli, Nelson Morro, Nilson Gib
son, Osmar Leitão, Alceu Collares, Edgard Amorim, Benedito Marcflio, 
Marcelo Cordeiro e Jorge Cury, reúne-se a Comissão Mista do Congresso 
Nacional, incumbida de examinar e emitir parecer ·sobre o Projeto de Lei 
n• 26, de 1979 (CN), que "dispõe sobre a correção automâtica dos salârios, 
modifica a política salarial, e dâ outras providências". 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Alceu Collares, que comunica que, a presente reunião, 
destina-se à apreciação do parecer do Relator. 

Comunica, ainda, o Senhor Presidente, o recebimento de Oficio da Lide~ 
rança da ARENA na Câmara dos Deputados, indicando o Senhor Deputado 
Maluly Netto, para integrar a Comissão em substituição ao Senhor Deputa~ 
do Bonifácio de Andrada, anteriormente designado, 

Posto em discussão o Substitutivo do Relator, usam da palavra os Se
nhores Deputados Carlos Chiarelli, Benedito Marcflio, Marcelo Cordeiro, 
Edgard Amorim, Adhemar Ghisi, Jorge Cury e Senadores Aloysio Chaves, 
Mauro Benevides, Nelson Carneiro e Franco Montoro. 

Encerrada a discussão, usam da palavra para encaminhar à votação os 
Senhores Senadores Roberto Saturnino e José Lins. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca o Substitutivo do Relator em 
votação, no qual acolhe, cm parte, as Emendas n's. 46, 49,53 a 57, 59, 60, 64, 
66, 100, 108, 109, 112, 148, 149, 153, 154, 157, 176, e rejeita as demais. lô o 
Substitutivo aprovado por 12 votos favoráveis, 8 contrários e l abstenção. 

Em seguida, o Senhor Presidente comunica o recebimento de 17 desta
ques e 4 Subemendas. Postos em discussão e votação, é aprovado o destaque 
oferecido à Emenda n9 181, do Senhor Senador Mauro Benevides, que cria o 
art. 19 no Substitutivo, e a Comissão aprova, também, as Subemendas de au
toria do Senhor Deputado Benedito Marcílio, que alteram q art. 49, §§ 19 e 29; 
§ 2'i' do art. 12, sendo rejeitados os demais. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Helena lsnard Accauhy Sarres dos Santos, Assistente da Comissão, lavrei a 
presente Ata que. lida e aprovada serã assinada pelo Senhor Presidente, de~ 
mais Membros da Comissão e vai à publicação, juntamente com o apanha
mento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA f()f REUNIÃO-

Da Comissão Mista incumbida de examinar e emitir parecer 
sobre o Projeto de Lei nP 26, de 1979 (CN), que ''dispõe sobre a cor~ 
reção automática dos salários, modifica a polftica salarial, e dá outras 
providências", realizada em 16 de outubro de 1979, às 14 horas e 35 
minutos, íntegra do apanhamento taquigráfico, com publicação devi
damente autorizada pelo Senhor Presidente da Comissão, Deputado 
Alceu Coi/ares. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Estão abertos os trabalhos da 
Comissão Mista que examina a correção automâtica dos salârios e a modifi· 
cação da política salarial. 

Na última reunião da Comissão Mista, o ilustre Senador José Lins termi~ 
nou de fazer a leitura do seu parecer e, imediatamente, foi requerida vista pe
los Deputados Jorge Cury e Carlos Chiarelli. 

Eu pergunto aos Deputados que requereram a vista se jã estão em con
dições de devolver o projeto. Aliás, o projeto com vista conjunta fica na pró~ 
pria Secretaria. Feita a vista, se não hâ qualquer indagação ou formulação de 
perguntas a respeito ... 

Com a palavra o Deputado Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHlARELLI- Sr. Presidente, justamente em decor
rência do despacho de V. Ex• sobre o pedido de vista, nós tivemos a oportUni
dade de, examinando mais detidamente o parecer de S. Ex• o Sr. Senador José 
Lins e, inclusive, mantendo contato com o ilustre Relator, verificar que seria 

de todo conveniente, com vistas a evitar eventuais dúvidas, que se viesse a via· 
bilizar uma possível alteração ou um ajustamento de texto, no que diz respei
to ao artigo 49 do substitutivo, que regula a matéria pertinente à data~base, no 
que diz respeito, particularmente, àquelas categorias profissionais que porra
zões diversas não- têm tido a oportunidade de exercitar o seu direito de ce
lebração de acordos ou convenções coletivas, ou mesmo chegar, através de 
processo coletivo, a uma sentença normativa. Quer dizer, com relação àque
les trabalhadores que em última anãlise não teriam data-base, não apenas 
porque estariam inorganizados em sindicatos, matéria que está regulada no 
substitutivo, mas porque, estando organizadas em sindicatos, não tiveram a 
celebração de acordos, convenções, sentenças normativas, que é o caso es
pecífico da grande maioria, da quase totalidade dos trabalhadores rurais as
salariados. Em razão disso é que nós estamos, inclusive, retomando a própria 
exposição de motivos que acompanha o substitutivo e compulsando as ano
tações com relação às emendas acolhidas; e nós estamos sugerindo que se al
terasse, se fosse o caso, a· redação da letra b do artigo 49, dando~se-lhe a se~ 
guinte redação, sobre a qual tivemos a oportunidade de dialogar com o Rela
tor. 

Diríamos, nesta letra b: 

..Não existindo acordo ou convenção coletiva, nem sentença 
normativa, a do início de vigência do último reajuste do salário do 
empregado. Na falta deste reajuste, a de sua admissão na empresa." 

Esta seria a proposta com vistas à letra b e com o propósito específico de 
,eermitir, de maneira clara e indiscutível, a integração e a abrangência do pro
jeto em favor do trabalhador rural assalariado. 

E um segundo aspecto seria a lembrança, taffibém, ao Sr. Relator, de que 
feita a remuneração adequada, se viesse a incorporar no texto do substitutivo 
disciplina específica que viesse amparar o trabalhador assalariado que ganha 
por comissão. Malgrado haver entendimento favorável à incorporação dessa 
categoria no texto, isto não chegou a ficar explicitado. 

Seriam, portanto, os dois aspectos que queríamos levantar: o problema 
dos que não têm data·base por inexistir, para a categoria, regra geral, acordo, 
sentença, convenção coletiva, sentença normativa; é matéria que já foi discu
tida aqui e que conta com a anuência, creio~ da Comissão e do Relator, e para 
qual propomos esta redação que acabamos de ler. Em segundo lugar, o 
problema dos comissionados, para os quais pedimos a atenção do Sr. Rela
tor, com quem já conversamos a respeito, para que se proponha a redação 
adequada, incluindo, ainda, no seu substitutivo, com vistas a obviar e de cer
ta forma, superar, um possível debate a respeito da matéria, pois qu~ me pa
rece absolutamente unânime o ponto de vista em torno da necessidade de in~ 
c1uir essas categorias no tratamento direto do substitutivo. 

Sr. Presidente, era isto que nós tínhamos, preliminarmente, com relação 
à vista pedida e no sentido de colaborar no aperfeiçoamento do parecer, antes 
de entrar na sua análise mais aprofundada. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra o Deputado 
Benedito Marcílio. 

O SR. BE~EDITO MARCILIO- Sr. Presidente, Srs. Deputados e Se
nad_ores, as ObJeções do ilustre Deputado Carlos Chiarelli à redação origi
nána do parecer ~o eminente Relator teriam sido alvo de um trabalho que ti
vemos a oportumdade de elaborar neste fim de semana. Todavia, infelizmen~ 
te, por ~otivo de ?escontrole c:_mocional em decorrência de doença em pessoa 
da fam1ha, acabe1 por esquece-lo no Rio. 

Entr:tanto, Sr. Pr~i~ente, desejo me aprofundar um pouco mais nas 
ponderaçoes com referenCia aos salários dos comissionistas. 

. A re?ação dada ao artigo S'i' e seu parágrafo único, concessa maxima ve~ 
ma do bn_I~o do eminente Relator da matéria, não logrou alcançar os objeti~ 
vos por s1 mtentados e vou, permissa venia de S. Ext, ponderar que estas re
daçoes não v~o permitir ao empregado comissionista, que logra a percepção 
dos seus salár1os pela forma de ambulante, este, por exemplo, serâ impossível 
ter o seu direito assegurado, pelo seu parecer. 

Por exemplo, Sr. Presidente, egrégia Comissão, o empregado, que traba~ 
I~a. com um vefculo próprio ou, às vezes, fornecido pela própria empresa, que 
v~aJa e que durante um período de vinte dias, quinze dias, ou vinte e cinco 
dias, faz, com? se den_omin~ no linguajar comum, a sua praça. Eu pergunto: 
horas e:Xtras nao lhe sao atribuídas, porque ele não estâ sujeito a ponto e sem 
a fis~ahz~ção da empresa, o seu salãrio-hora não poderá, jamais, ser alcança
?o, Ja~a~s. poderá se apurado. Então, nós vamos cair, eminente Relator, na 
tmposs1b1hdade de ver tais trabalhadores premiados com o seu labor e dentro 
das intenções da lei. 
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Vejamos a redação que V. Ex• imprimiu ao artigo 59: sares, que trabalham horas por semana. Então, são problemas completamen-
~·A correção do valor monetário dos salários dos empregados te diferentes. E eu tenho a impressão de que com a redação que vai ser dada 

que trabalham cm regime de horário parcial será calculada propor- ·ao assunto, referente à sua proposta, talvez V. Ex"· se satisfaça, ou pelo me-

cionalmente à correção do seu salário por hora de trabalho." nos ... 

Parágrafo único: 

"Para o câlculo da correção do salário por hora de trabalho 
aplicar-se-A o diSposto no artigo 29 desta lei. .. " 

É, justamente, ·a incidência, a forma da aplicação da lei, no seu aspecto 
semestral. 

" ... aplicar-se-á o disposto no artigo 211" desta lei, substituindo
se o salário do trabalhador pelo seu salário por hora de trabalho, e o 
salário mínimo pelo salário minimojhor3.." 

Também sabem V. Ex•s que os comissionistas, as empresas que comis
sionam, que contratam sob comissão, elas apenas têm que garantir o mínimo 
regional ao seu empregado comissionado. - -

O SR. PRESIDENTE (Alceu Ceifares) _::~Qu~ro dar uma explicação a 
V. Ex• V. Ex~ está pedindo vista e pode devolver, apresentando subemenda, 
se quiser V. Ex• está insáito para discutir a matéria. E terá sem dúvida, para 
discutir, 15 minutos. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Não, não. O Deputado Chiareli, 
apresentou ponderações. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Apresentou subemendas. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Bom, mas eu quero apresentar, 
como subemcnda, a minha Emenda n9 166. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Sim, estâ muito bem. V. Ex• 
pode prosseguir. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Certo. Para o -câlculo da correção 
do salário por hora de trabalho ... 

O SR.(?)- Eminente Relator Senador, seffi embargos da profunda ad
miração que devoto a V. Ex•, que jâ incursiona mesmo na senda da amizade, 
quero confessar, perante o meu querido e ilustre Senador,_ que i~felizmente a 
sua intenção não terá êxitO" riá prática. Daí eu ousar, reiterar a V. Ex•, a neces
sidade do reestudo, à base da única emenda que foi aprCSenfada sobre o as
sunto, constante da guia que nos foi fornecida, vazada nos seguintes termos: 

"Subemenda". Quero transformar esta emenda, então, em Subemcnda 
n' 176. 

"Para os empregados que percebam salário variável, tomar~se
á por base para correção a média da remuneração por ele percebida 
nos três últimos meses." 

Explico a V. Ex• o pOrquê da redação .. nos três últimos meses". 
É porque o MDB entendeu, na sua composição, que··aevcríamos susten

tar, nesta Comissão; que Õ aumento deveria ser trimestral e não semestral. 
Daf, ter elaborado a minha emenda consoante os ditames preconizados pelo 
nosso Partido como marco, como bússola, para discussão nesta Comissão. 
Então, repito: 

.. Para os empregados que percebam salários variados tomar-se
â por base para correção a média da remuneração por ele percebida 
nos três últimos meses, e no caso da extinção da relação de emprego, 
obter-se-â aquela média pelo número de dias trabalhados." 

Eminente Relator, veja bem V. Ex": o empregado que vende à comis
são, às 8 horas da manhã, ele vende ux" de mercadorias; às 9 horas, ele vende 
"n" mercadorias; às 10 horas, pode não vender nada. Então, tomando-se por 
base a· salâriojhora, jamais o empregado comissionista serâ alcançado por 
esta lei. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Nobre Deputado, ~~~ho que hã um en
gano, porque como diz o Relator, são dois assuntos diferentes. Um, relativo 
ao caso dos empregados que ganham salários variáveis através de comissões. 
Este assunto não tinha sido tratado na lei: nem na lei e nem no substitutivo do 
Relator, mas de acordo com a sugestão de V. Ex' e do nobre D_eputado Car
los Chiarelli, nós vamos realmente analisar a matéria c fazer uma modifi
cação. 

Quanto ao artigo 59, a que V. Exf. se refere, ele nada tem a ver com este 
problema. Ele se refere ao caso de empregados que trabalham em regime par
cial de tempo, mas com salário fixo. Não os horistas, por exemplo, os profes-

O SR. BENEDITO MARCILIO- Eu ousei investir con'tra o seu pare
cer, porque nele V. Ex~ alude que a nossa emenda teria sido aprovada em par
te. Então, eu confesso que procurándo rebuscar· no seu substitutivo, só encon
trei algo que se assemelhass~· nesse artigo 59. 

O SR. RELATOR (José Lins)- AI há realmente uma semelhança, por
que o salário variável pode ·depender tambêm do tempo durante o qual ele 
trabalha e não do percentual ou da quantidade de venda feita, por exemplo. 

O SR. BENEDITO MARCILIO- Compreendi. Agora, V. Ex• me es
clarecendo, para atingir os professores, aqueles que trabalham. Por exemplo, 
V. Ex' citou a classe dos professores, especificamente. E"stâ certo. Mas então 
quero crer que teria escapado à sua percepção a inCluSão dos comissionistas 
dentro do seu substitutivo, in obstante V. Ex" ter dito, no seu parecer, que a 
nossa emenda "teria sido aprovada. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sim, porque ela foi interpretada, por 
falta de maior esclarecimento da minha parte, talvez, com essa variação se 
referindo a -tempo, e não ao volume de vendas ou qualquer outra relação, de 
modo que se V. Ex• acha que não está satisfeito com a interpretação do Rela
tor, evidentemente o seu esclarecimento ajudará muito. 

O. SR. BENEDITO MARCILÍO -Não, não. O nosso desejo 1: trazer os 
nossos parcos adminículos para se dar uma colaboração ao trabalho de V. 
Ex• A nossa intenção é do desejo mútuo de alcançarmos, se não um diploma 
perfeito, pelo rnenos um diploma aceitável. Reconheço as dificuldades de V. 
Ex• embargado pelas intenções governamentais etc., pelas dificuldades gover
namentais, reconheço. V. Ex• é um Parlamentar tendente a liberal, de forma 
que eu queria fazer um apelo a V. Ex• para que reestude; e como há compro
misso de V. Ex• neste sentido, não é preciso nem renovar o apelo. 

Então, são estas as ponderações que queria fazer, como pedinte de vista, 
e me desculpando porque desejava apresentar um trabalho expresso sobre as 
nossas dúvidas, mas durante a discussão terei oportunidade para analisar a 
matéria. 

O SR. BENEDITO MARCILIO- Queria solicitar a V. Ex• que consi
derasse, para não se a~rir um precedente perigoso, a lista de inscrições da últi
ma sessão, já que naquela sessão se iniciaria a discussão da matéria; mas, com a 
ínterveniência dos pedidos de vista, esta discussão foi transferida automati
camente para hoje. ConseqUentemente, também a lista de inscrição, de forma 
que, desavisados, alguns Srs. Parlamentares não se inscreveram, certos de que 
teriam os seus diréitos assegurados. Advirto a V. Ex•, como sempre muito 
cioso do cumprimento das normas legais, que procure verificar se foi mescla
da a nova lista de inscrição com a anterior de forma que todos tenham garan
tidos, e nã0 cerceados, os seus direitos já adquiridos. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- V. Ex• serã~atendido no pedi
do que estâ formulando. 

Queria pedir ao Relator e aos nobre Deputados que nós não fizéssemos 
um pingue-pongue, um diálogo, porque_aí provavelmente nós possamos per
der muito tempo de debate da matéria. Acho que, na fase de discussão, os que 
quiserem discutir irão usar os Seus 15 minutos, e· posteriormente o Relator te
rã condições de prestar os esclarecimentos que quiser, porque fora disso nós 
ficamos trocando idéias e talvez o desenvolvimento, o desempenho dos nos
sos trabalhos não seja muito útil e proveitoso. 

Queria avisar aos nossos companheiros Carlos Chiarelli e Jorge Cury, 
que nesta fase de entrega de vistas, ou na fase de discussão, ainda é possível a 
recepção de subemendas a emendas. Como a Presidência considera o substi
tutivo uma emenda, conseqüentemente, os Senadores e Deputados, que guise
rem, podem sugerir su?emen~as a partes, dispositivos, oQ _expressões dos 
substitutivos. Com esta intciprctação, a Mesa recebe as sugestões do Deputa
do Carlos Chiélrelli como submenda, e a do Deputado Jorge Cury, também 
da mesma forma, como subemcnda. O Relator, posteriormente, ao final da 
discussão, se manifestará sobre a matéria. 

Uma comunicação: através de oficias, foram substituídos o Senador 
Humberto Lucena pelo Senador Nelson Carneiro; o Senador Marcos Freire 
pelo Senador Mauro Benevides; e o Deputado José Bonifácio Andrade pelo 
Deputado Maluly Netto. 

Abertos Çl_S_ ~ossOs trabªlhos, está com a palavra o Deputado Jorge Cury, 
que terá 15 minutos para falar. Nós vamos prosseguir com aquele critério 
adotado na última reunião, que é uma alternância; um Deputado ou Senador 
do MDB e um Deputado ou Senador da ARENA, para o encaminhamento 
da discussão da matéria. 
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Com a palavra o Deputado Jorge Cury, por IS minutos. 

O SR. JORGE CURY -Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senado--
res: 

Eu não vou me preocupar com a redação da letra "b" do§ 111 do artigo 49 
do Substitutivo do emin_ent.e __ R_elator, tendo em vista que me parece jã ser 
matêria preclusa, dada a aquiescência de S. Ex• em revisar o texto, como jã 
deixou transparecer durante a fala do Deputado Chiarelli. 

Então, vamos adiante. Sobre os comissionistas, nós já tivemos a Oportu
nidade de sustentar, e não temos por que deixar de aceitar a palavra do Rela
tor, de que a matéria será objeto de enfoque no decorrer dos nossos debates, e 
do seu novo parecer. Vou pular para o artigo 7fl, que alude à rotatividade da 
mão-de-obra. Estamos perdendo concessa maxima venia. uma ãurea oportu
nidade de pôr cobro a uma conduta quase que criminosa, de uma gama acen
tuada de maus empregadores de nossa Pátria. 

Sr. Relator, a apenação proposta por V. Ex• não atende, não empolga, 
não investe, em verdade, contra a rotatividade da mão-de-obra. Colocar 
como pena I mês só de indenização, emin~fi.te Relator, é quase que um estí
mulo a que a rotatividade da mão-de-obra seja legalizada em nossa Pátria. 
Aqueles que deixam de usar o condenável método, daqui por diante já fã-lo
ão de acordo com a própria lei, a amparar-lhe esta conduta criminosa. 

Eminente Relator, eu faço um apelo à vossa consciência de homem 
público; faço um apelo a um ilustre representante do povo brasileiro: quere
pense sobre o assunto. Esta pena é intima diante da gravidade do crime que se 
comete. A rotatividade da mão-de-obra, hoje, Sr. Presidente desta Comissão, 
V. Ex• que se bate, tenazmente, pela atualização, vamos assim dizer, do valor 
do salário mínimo, a luta da rotatividade da mão-de-obra ê tão épica quanto 
a que V. Ex• empreende, no sentido qu'? jã aludimos. 

.E: um hpmem que deu 20, 30 anos do suor do seu trabalho, para o en
grandecimento da indústria, e vê:, no crepúsculo da sua vida, por necessidade 
fisiológica, às vezes, do próprio empregador, porque vai dispensar um ho
mem cansado, para encontrar, na faixa etária de idade, um jovem que vai 
substituí-lo. Aí é que está o grande crime. O lucro, o lucro do vigor físico que 
vai se incorporar à mão-de~obra que integra a sua indústria. E lucro na pecú
nia, na economia, que vai fazer na sua folha de pagamentos. Eu já trouxe ape
lo aqui, trouxe à colação desta Comissão, um fãto concreto que invoco como 
paradigma, o da Siderúrgica Ayme, no município aqui representado, nesta 
Casa, pelo ilustre Deputado Osmar Leitão Rosa, que é São Gonçalo, municí
pio do nosso estremecido Estado do Rio de Jªneiro, em que se faz, mensal
mente, uma troca de mão-de-obra, uma troca de trabalhadores, na qual a em
presa s6 lucra. 

Tenho em vista os argumentos expendidos no seu relatório, no seu bri
lhant~parecer, de que o treinamento teria que ser aferido como um compo
nente que agravaria o custo para a empresa, na mudança de um operário para 
outro. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados e eminente Sr. Senador Relator, 
na prática, a mão-de-obra, ela jã é especializada em si; que se troque, "verbi 
gratia", um torneira mecânico por um torneira mecân!co; um to~neiro mecâ
nico ·empregado, que ganha 15 mil cruzeiros por mês em média, por um tor
neira mecânico desempregado que vai passar a ganhar 4 mil e 500 cruzeiros 
mensais em média. Então, não haverá. necessidade de treinamento. 

Ainda vou adiantar a V. Ex•: pela minha prática, das mais modestas, de 
advogado trabalhista hã cerca de 25 anos, a especialidade de mão-de-obra no 
Brasil, numa intensidade, numa gradação de percentual, tomando por marco 
o final 100, vai encontrar 95% em que o empregado não necessita de treina
mento, não necessita de recrutamento para entrar como componente de des
pesas na folha de pagamento, do seu empregador. 

Quero ainda, Sr. Relator, fazer uma ponderação a V. Ex• É no que sere
fere aos empregados de rádio e televisão. 

Eu vos perguntO, e go-staria que o brilho da sua fulgurante e invulgar in
teligência me concedesse o direito de entender como poderá ser aplicada esta 
regra da produtividade para os empiegados em rãdio e televisão. 

Há ainda, Sr. Relator, um ponto que nos preocupa sobremodo:_ é o 
problema da não incidência dos efeitos desta lei_nas empresas de economia 
mista e aquelas subvencionadas pelo Governo. Diz o att. 10 do seu substituti
vo: as empresas públicas, as sociedades de economia mista de que a União 
Federal ou qualquer de suas autarquias detenham a maioria do c:ipital social, 
as empresas privadas subvencionadas pela União, ou cOncessionárias do Ser
viço Público Federal, e ainda as entidades governamentais cujo regime de re
muneração de pessoal não obedeça integralmente ao disposto na Lei n9 5.645, 
de 10-11-70, somente poderão celebrar acordo coletivo de trabalho de nature
za econômicã. ou coriceder aumento coletivo de salârios nos termos das reso
luções do Conselho Nacional de Política Salarial. 

Parece, eminente Relator, que assim ê cometida, com a devida vênia, 
uma odiosa discriminação contra empregados que são regidos pela CLT, que 

estejam integrados nessas empresas públicas, sociedades de economia mista, 
autarquias,_etc. Por quê? Se o empregado da empresa privada tem o benefíciO 
desta lei, por que esses empregados de empresas, por exemplo, sociedades de 
economia mista, que são regidas pela Lei n9 6.404, que é a lei das SJ A, pode
rão estar expungidos dos efeitos e benefícios decorrentes desta nova lei de re
forma da política salarial? Não hã explicação plausível, concessa maxima ve
nia, aceitável. Muito menos explicável; sequer admissível, a contemplar essa 
dicotomia de condutas que o Governo imprime num projeto que sai do seu 
próprio ventre. 

Há ainda, Sr. Presidente, Sr. Relator e Egrêgia Comissão, esta figura es
tranha das empresas privadas subencionadas pela União, serem erradicadas 
do cumprimento desta lei. São empresas privadas! Pouco se nos importa se 
ela está sendo subvencionada ou n~o pela União, porque a subvenção não ê 
um imperativo constituCiõrial. A subvenção não é um imperativo institucio
nal. A subvenção não é uma ordem legal. É um priVilégio que o governo con
cede a algumas empresas, como por exemplo as multinacionais, que aqui vêm 
para implantar as suas indústrias. Elas recebem uma forma de subvenção in
direta, quando deixam de pagar determinados tipos de impostos, por um de
terminado número de anos como incentivo e atração a fim de que aqui se im
plantem tais indústrias. 

Então, eminenle -sen-ador Relator, quero culminar por rogar a V. Ex' 
que reanalise, também, o art. 11 do seu substitutivo, redigido in litteris: "os 
adiantamentos ou abonos concedidos pelo empregador, entes ou após a vi
gência desta lei, serão deduzidos do aumento da correção salarial. 

Curiosamente, este é o -último artigo que eu estou analisando, e o fareí 
perfunctoriamente, porque o brilho e a inteligência do Sr. Relator alcançam 
ao longe as expressões e a fala, ainda que elas não sejãril traduzidas numa lin
guagem escorreita e bem explicada . 

O SR. PRESIDENTE (Alceu CoJlares)- Depois disto, ele só tem que 
aprovar a emenda de V. Ex• 

O SR. BENEDITO MARCILIO- Muito grato V. Ex• pela sugestão. 
Os adiantamentos ou abonos concedidos pelo empregador "antes". Eu 

rogaria que V. Ex• suprimisse esta expressão: ' 1ou após a vigência desta lei", 
porque o empregado que já recebeu o seu abono já o incorporou ao seu patri
mônió. E não ê justo, não é humano, que as suas esperanças esmaeçam ante a 
possibilidade da compensação deste abono, ante o vigor desta lei. 

Então, aqui ficam os meus apelos ao Sr. Relator e como o sei um homem 
de atilado espírito públíco; de percuciente inteligêncía, por certo conceder
nos-á esta venturosa_ oportunidade de colaborar no seu brilhante trabalho 
nesta Casa. Grato. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Se ele não atender, é um ho
mem mau ... 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dináite Mariz. (Pausa.) 
Não está presente. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srs. De
putados: 

O projeto de lei ora em exame nesta Comissão Mista caracteriza decisão 
político-administrativa de arrojado alcance social. 

Nos termos em que foi elaborado o projeto de lei, modificado em vários 
pontos, para incorporar outras vantagens, pelo substitutivo do eminente Re
lator, Senador J o sê Lins, se transformado em lei, como se espera, constituirá 
legislação das mais avançadas, em todo o mundo, e sem dúvida alguma, sem 
precedentes neste pafs. 

Foi um grande passo dado pelo Governo do eminente Presidente Figuei
redo, mas uma grave decisão, sobretudo nesta fase crítica, diríamos agônica, 
do nosso desenvolvimento. Examinemos, no quadro nacional, no curto es
paço de tempo que noS é reservado, e verificaremos que de há quase 30 anos 
até este momento, através das vârias tentativas de instituições no Brasil da es
cala móvel de salário, a matéria tem sido exaustivamente debatida. 

Examinemos em 2 ou 3 momentos da vida nacional. Em 1951, o eminen
te Deputado Bilac Pinto apresentou um projeto de lei, sob n• !.470/A/1951, 
"que institui o ·aumento automático dos salários de acordo com a elevação do 
custo de Vida, e dá outras providências". 

Teve uma longa e diflcil tramitação no Congresso Nacional. Em algumas 
Comissões foi rejeitado, como na de Economia, onde recebeu parecer con
trário. Também recebeu parecer contrário na de Finanças. E depois de muito 
ser examinado, sendo anexado a projetes que surgiram posteriormente, o 
projeto de lei do nobre e saudoso Deputado Biiac Pinto, saudoso não porque 
haja falecido, mas pelo grande vazio que deixou nesta Casa, no convívio de 
todos os eminentes Deputados e Senadores, foi arquivado em 1965, Sr. Presi-
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dente. Também na mesma ocasião, nessa época, foi apresentado o Projeto 
de Lei n~ 1.569 "•que institui a escala móvel de correção de salã!ios e venci
mentos", do eminente brasileiro Dr. Barbosa Lima Sobrinh~, que teve tam
bém uma tramitação que não permitiu a sua aprovaÇão no plenário da Câma
ra dos Deputados e do Senado, 

Em 1961, o Deputado Fernando Ferrari, do PTB, um dos ideólogos des
se partido, apresentou, também, projeto de lei que acabou, terminou, depois 
de alguns anos, por ser arquivado. 

Em 1962, o Deputado José Talarico apresentou o Projeto de Lei 
n9 3.828, que fo1 por unanimididi:: declarado inconstitucional e que visava 
instituir o sistema de escala móvel de vencimentos e salários para o funciona
lismo civil e militar da União e Autarquias. 

Em 1960, foi apreSentad03lndã. o Projeto de Lei n9 1.963, que instítufa o 
sistema de escala móvel de salários. Esse projeto, de autoria do Deputado 
Adílio Martins Viana, também não logrou êxito. 

Passamos de 1951 atê 1964 por vários governos que tiveram a sua 
atenção voltada para o ·problema social brasileiro e profundamente vinculado 
aos problemas trabalhistas, a começar pelo Sr. Getúlio Vargas, que criou a 
Justiça do Trabalho neste País e é o grande responsável pela legislação tra
balhista introduzida também no Brasil. 

Passamos pelo governo do eminente Sr. Juscelino Kubitschek e, depois, 
o do Sr. João Goulart; e nenhum deles conseguiu implantar neste país a csca~ 
la móvel de salários? 

Quarido Presidente da República, o Dr. Juscelino Kubitschek constituiu 
um grupo de trabalho para examinar esse problema. Era vice-Presidente da 
República o Sr. João Goulart; Ministro do Trabalho o Sr. Parsifal Barroso. 
O trabalho foi concluído, um longo anteprojeto que recebeu uma exposição 
de motivos do Professor Dirceu da Cruz Cesar, que era Dire"tor do Serviço de 
Estatística da Previdência e do Trabalho. Esse projeto, nesse governo demow 
crático que todos nós exaltamos e cuja mem6ria desse ínclito brasileiro tem 
sido merecidamente homenageada nesta Casa, este projeto não chegou sequer 
a ser encaminhado ao Congresso Nacional. 

Depois de 1964, só nos últimos anos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. 
Senadores, reuni 6 projetes de lei sobre a matéria. Um, do ilustre Senador 
Nelson Carneiro, de n"' 46 de 1976, projeto que visava a introduzir duas pe
quenas alterações na lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1964 e que, no art. 29, 
autorizava a concessão de adiantamentos salariais automáticos compensáw 
veis. toda vez que se constatasse, no 6"' mês de vigência da correção salarial 
anterior, que a metade do resfduo inflacionário prefuada foi ultrapassada. 

O Projeto de Lei do Senado n9 155 de 1976, do eminente Senador Mar
cos Freire, cuida sobretudo em determinar o reajustamento trimestral dosa~ 
Iário mínimo no país. 

O Projeto de Lei n9 26_8, de 1977, do Senador DirceU- Cirdoso, limita-se 
a dois artigos, e o segundo, destinado a revogar as disposições em contrário e 
determinar a vigência da lei, Iimitawse a dizer que os níveis de salários míni
mos serão revistos semestralmente. 

O 49 Projeto de Lei, de n'~' 83, de 1978, de autoria do eminente Senador 
Mauro Benevides, tambêm em dois artigos, determina. no primeiro, que o sa
lário mínimo será reajustado semestralmente. 

O Projeto n• 168, de 1978, do nobre Senador Itallvio Coelho, também 
propunha uma revisão semestral dos salários, sem netihuma outra medida 
para facilitar a execução dessa lei. 

Por fim, os Projetes de Lei n9s 169 c 238, do nobre Senador Franco 
Montoro, propõem a revisão semestral do salârio mínimo, o primeiro. E o se
gundo, que a partir do último reajuste, a inflação acumulada, quando ela 
atingir o nível de lO%, os salários serão reajustados automaticamente. 

Ora, Sr. Presidente, cu tirei, apenas para conhecimento desta Comissão, 
10 ou 12 projetas de lei que tramitaram nesta Casa, no governo do Presidente 
Getúlio Vargas, no Governo do Sr. Juscelino Kubitschek, quando era vice
Presidente o Sr. João Goulart, no governo do Sr. João Goulart e, depois de 
64, no governo revolucionário, para mostrar, cm rápidas pinceladas, que o 
projeto que o governo envia ao Congresso para se trBnsformar cm lei é um 
projeto que está muito além de todos aqueles que foram recentemente apre
sentados nesta Casa e de muitos que o foram anteriormente, há quase 30 anos 
atrás. 

Portanto, quando aqui nós afirmamos que o Governo tomou uffia deci
são corajosa e apresenta um dos projetes de lei mais arrojados na legislação 
de qualquer país neste momento, nós estamos fazendo uma afirmativa basea
da em fatos inquestionáveis. 

A propósito. Sr. Presidente, desse problema de escala móvel de salário ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- V. Ex• dispõe de um minuto. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu vou tentar resumir rapidamente. 

Sabem V. Ex•, esta nobre Casa e esta nobre Comissão, que vârias tenta
tivas foram feitas, com u_maprojit sliding scale uma escala móvel de lucros na 
Inglaterra. Nós tivemos uma escala móvel de preÇos de venda; nós tiveVJOS 
um cost sliding scale; também_ uma escala móvel no custo de vida; tentativas 
feitas nesses países para tentar corrigir os desníveis salariais. 

Mas, se nós compulsarmos as obras especializados sobre o assunto, va
mos verificar Que nos direitos comparados, Sr. Presidente, as experiências em 
escala móvel de salários foram tentadas ou abandonadas ou praticadas em 
casos muitos excepcionais, quCr na França, quer na Polônia, quer na Espa
nha, quer na Inglaterra, quer nos Estados Unidos, onde só existe por livre ne
gociação, na Itâlia, onde hâ experiência um pouco mais prolongada, porém, 
limitada. Na Austrália, que tem melhor estrutura de organização salarial, jâ 
abandonada há alguns anos, esta experiência feita através de lei, numa forma 
institucional completa como nós agora estamos pretendendo introduzir no 
Brasil, praticamente não teve o êxito que se podia esperar, quando tentada 
em vários países deste continente, da Europa, em países em desenvolvimento 
e países desenvolvidos. 

Portanto, repito, esta é uma tentativa audaciosa que nós estamos fazen
do para tentar minorar uma situação dificil do trabalhador brasileiro. Não 
hã, neste momento, na área do Governo, na ârea deste Congresso, na área 
dos especialistas, quem possa dizer com segurança quais serão todas as reper
cussões e todas as conseqUências disso que se está fazendo. Espero que elas 
sejam as melhores possíveis, sobretudo em favor do trabalhador brasileiro, 
mas, de certa maneira, ê uma interrogação que se coloca para este País, no 
momento de dificuldade em que ele está a braços com uma terrível inflação, 
que todos nós pretendemos dominar, que todos nós pretendemos eliminar. 

, Daí, eu concluo, desta consideração de ordem Seral, Sr. PJ,"esidente, que 
o Governo está dando uma contribuição da melhor boa vontade, uma contri
buição séria, uma contribUição arrojada, uma contribuição substancial para 
tentar resolver este problema. 

Portanto, o nobre e eminente Relator colocou~se numa posição absolu
tamente correta, quando não pode adicionar, incluir, neste projeto urna legis
lação que modificasse o salário mínimo, uma legislação que volvesse a refor
mulação do poder normativo da justiça do trabalho, uma legislação que vies
se disciplinar, de maneira diferente, o exercício do direito de greve, e assim su
cessivamente., porque seria desvirtuar a finalidade desta lei, que tem uma des
tinação específica. 

Por estes fundamentos, Sr. Presidente, acompanho o nobre e eminente 
Relator no seu parecer, certo de que daqui, desta Comissão, vai sair uma con
tribuição que já implica em alterações ao projeto do GoVerno, alterações acow 
lhidas pelo nobre Relator e alterações que agora mesmo ele acabou de admi~ 
tir, em virtude de recentes entendimentos en!~e o nobre Deputado Cury e o 
nobre Deputado Chiarelli, para que não se diga, tambêm, que esta lei trami
tou pela Comissão, pelo Congresso Nacional, sem que este pudesse ter a 
oportunidade de enriquecê-la, de completá-la, de aperfeiçoá-la, de melhorá
la, de participar do processo legislativo, pela recusa sistemática das emendas 
ou sugestões apresentadas pela ARENA ou MDB. Tal não ocorre neste caso. 

Eu me congratulo com a Comissão e com o nobre Relator. Espero que o 
Congresso Nacional possa aprovar esta lei, para que, executando-se-a neste 
País, se tenham clareado os rumos que devemos tomar e sobretudo perfeita
mente identificados os êxitos e as dificuldades a serem corrigidas ou elimina
das. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Marcelo Cordeiro. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Sr. Presidente e Srs. Membros da 
Comissão Mista: 

Desejo, em primeiro lugar, declarar que esperava, se algum substitutivo 
fosse feito a este projeto de lei enviado pelo Poder Executivo à consideni.ção 
do Congresso Nacional, que tal substitutivo encarasse os aspectos fundamen
tais do projeto original. Contudo, o substitutivo apresentado pelo ilustre Re
lator está longe de encarar esses aspectos, dos quais eu enumeraria, como dos 
mais significativos, a questão da real e efetiva distribuição da renda, 
convertendo-se a política salarial em efctivo instrumento de distribuição de 
renda. Tal não foi atingido. 

A questão de assegurar um terreno propício e tanto quanto necessário c 
desejável, em que se verificasse a livre negociação entre empregados e empre .. 
gadores e se adotasse critério suficientemente amplos para que o poder nor .. 
mativo da Justiça do Trabalho se exprimisse integralmente, tambêm não foi 
contemplada. 

A questão da rotatividade, muito menos. A par dos argumentos já ex .. 
pendidos pelo ilustre Deputado Jorge: Cury, o Relator buscou uma saída ab .. 
solutamente ineficaz. na medida em que uma multa de um salário para o em .. 
pregador que despedisse o seu empregado nos 30 dias que antecedem o rea#-
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juste salarial, cai por terra porque basta que o empregador demita o seu em
pregado no 319 dia que antecede o reajuste salarial. 

Creio, Sr. Presidente, que premido pelos debates aqui travados e.pelas 
idêais esclarecidas trazidas pelos representantes dos trabalhadores de diversas 
confederações do País, o Sr. Relator buscou operar algumas modificáções, 
talves atê: para pacificar a sua própria ansiedade. Contudo, essa modificações 
terminaram por converter o seu substitutivo em algo tecnicamente incoerente 
e absolutamente disforme. · 

Se analisarmos algumas dessas alterações, como a da rotatividade a que 
hã pouco aludi, como a da questão dos trabalhadores avulsos que se na letra 
"b" do art. 49 é contemplado com os reajustes semestrais, embora sendo sub
metidos ao Conselho Nacional de Política Salarial, no parágrafo único do 
art. 10, são igualados ou equiparados aos servidores públicos ou àqueles ou~ 
tros que não terão os reajustes semestrais contidos nesta propositura gover
namental. 

A lei do arroche:' salarial, ou o elenco de leis do arrocho salarial, também 
não fora convenientemente revogada. Ao não serem revogadas, ou ao serem 
revogados apenas os aspectos em que a lei atual ora proposta contraria o 
elenco de leis e decretos que de 65 a 78 caracterizaram o arrocho salarial, isso 
apenas significa que o restante, todo o conjunto de normas, de princípios 
políticos que normatizam as relações entre patrões e empregados na con
fecção de seus salários, permanecem exatamente os mesmos. 

Mais ainda, Sr. Presidente: hã du~s questões que me parecem devem ser 
tratadas nesta Comissão com maior seriedade, porque aqui não fazemos leis, 
ou não devemos fazer leis, apenas para resolver dCterininadas aparências. 
mas devemos ir ao fundo da questão. 

Há dois aspectos fundamentais nesta lei e neste substitutivo. O primeiro, 
que diz respeito aos reajustes salariais, à correção salarial trimestral; o segun
do, ao aumento de salário real. O primeiro, que é a primeira parte da lei, esco~ 
po número I, na sua remessa a este Congresso Nacional, é na realidl:lde um 
engodo, uma balela, que vai provocar graves crises sociais neste País. Quando 
o Sr. Ministro do Trabalho_ aqui afirmou que buscou, com este projeto, elimi
nar tensões, evitar competições trabalhistas mais drásticas que pudessem co
locar a sociedade em polvorosa, na realidade, o que fez com este projeto foi 
exatamente o contrário: 

Se nós examinarmos, com estatísticas do próprio Governo, principal~ 
mente as oriundas do IBGE, do IPEA e do próprio Minist~rio do Trabalho, e 
começando pelo Ministério do Trabalho, as chamadas razões anuais, pesqui
sas feitas anualmente pelo Ministério do Trabalho, ou contratadas pelo Mi
nistério do Trabalho, vamos verificar o seguinte, Sr. Presidente, um dado ex~ 
tremamente estarrecedor, o de que a agricultura, em nosso País, oferece a se
guinte revelação: para os 'trabalhadores até 3 salârios mínimos. 86,9%. 

86,9% dos trabalhadores na agricultura recebem atê 3 salârios mínimos, 
o que significa que, se houver uma variação percentual do índice nacional de 
preços ao consumidor de 20% ao semestre, haverâ um aumento dos custos na 
folha de salário, por este subsetor, de 21,1%. Portanto, aumentará para o se
tor, globalmente, em relação aos trabalhadores de I a 3 salários m!nimos, 
1, 1% nos seus custos salariais, o que e extremamente irrisório, insignificante e 
demonstra muito bem que na realidade o processo de concentração da renda 
serâ até realimentado por este novo sistema. 

Criando-se fatores de 1,1 para os trabalhadores até 3 salários mínimos; 1 
de 3 a lO; e 0,8, daí por diante, o que vamos verificar é que vai acontecer, real
mente, a diminuição da massa fmanceira para o pagamento de salários por se
tores. E, o que é mais grave, em certos setores estas diminuições significarão 
uma retirada da massa de salário real, da massa financeira destinada aos sa~ 
lários, para os ganhos de capital. Na agricultura, se rã de 1, l; nos serviços e 
outras atividades do setor privado, temos 69,1% de trabalhadores até 3 
salãrios mlnimos. E uma variação de 20% do INPS significarã apenas 0,3% de 
aumento no total da folha de salários do setor. 

Na área de com~rciode mercadorias, considerando-se a mesma taxa de· 
20% lJ:O semestre, teremos 0,8% de aumento; outra insignificância. No total 
das atividades industriais, temos 67,8% entre 1 e 3 salários mínimos, o que 
significarã, o lmlice de 20% do INPS, em 6 meses, 0,5%. 

No setor público, que oferece o índice menor de assalariados de 1 a 3 sa
lârios mínimos, - ainda bem - teremos 48, I% de assalariados nessa faixa e 
uma variação menor do que a variação do índice semestral do INPS, de 20%, 
ou seja, 20% significarã um aumento dos custos na folha de salários, neste se
ter, de 19,7%; si.Bnifica menos 0,3%. 

Então, vejam V. Ex• o quanto estamos sendo enganados, quando julga
mos estar votando uma lei que se destina a reajustar e aumentar salários. 

Em relação ao total do' setorprivado, que eniprega 70,1% de trabalhado
res de l a 3 salârios mínimos, nós teremos apenas uma elevação de 0,4%, a 
cons1defar aquele mCsmo índice de aumento do índice nacional de preços ao 
consumido (INPC). 

Não vou citar todos os setores econômicos, por enfadonh~ que isso pos
sa ser, mas gostaria de citar, Sr. Presidente, o setor onde há. maior concen
tração das empresas multinacionais, onde a indústria nacional foi. desnacio
nalizada nestes últimos anos e onde o capital estrangeiro faz uma verdadeira 
ciranda de lucros com o povo brasileiro, que é o setor da indústria dos produ
tos farmacêuticOs e veterinários. 

Neste setor, Sr. Presidente, que emprega até 3 salârios mínimos, 51,1%, 
nós teremos, para uma variação de 20% do INPC, uma Variação de 19.5% no 
total folha de salários, o que significa menos 0,5%. 

Isso significa, Sr. Presidente, que esses reajustes são absolutamente fictí
cios, se analisados sob o conjunto das contas nacionais. Se analisados de um 
ponto de vista de uma reestruturação, de uma redistribuição da pobreza, ou 
de uma proletarização dos salários, então, na realidade, o que vai ocorrer? 
Novamente, estaremos sujeitos às velhas fórmulas matemáticas dp que o Sr. 
Ministro do Trabalho e o Sr. Ministro do Planejamento juraram ter se apar
tado, numa clara alusão de que o Ministro Simonsenjâ não fazia escola neste 
Governo. 

Contudo, as velhas fórmulas matemáticas voltam a imperar. Não sei .se 
todos os Srs. Deputados e Senadores se deram ao trabalho de operar estas 
fórmulas matemáticas,· confqrme está estabelecido no art. 29 deste projeto de 
lei, repetido todo, ou quase todo, porque apenas a quarta faixa salarial o Sr. 
Relator suprimiu, mas que não muda a essência e o carâter da sistemática. Se 
todos repararam, os reajustes não se darão apenas pela aplicação de um fator; 
as reajustes se darão pela conversão do fator numa fórmula matemática. Isto 
está embutido no projeto e deveria estar claro. Isto, na minha opinião, é tergi
versação contra o Congresso Nacional. Ao invés de estar escrito, como está, 
no projeto, ou no substitutivo, ao invés de estar escrito como está, o que deve
ria constar era uma demonstração da conversão do fator em fórmula mate
mática, porque o que tem aqui é assim: ~'até três vezes o valor do salário míni
mo etc., etc. Segundo, de três a dez salârios mínimos aplicar-se-ã até o limite 
do inciso anterior, a regra ali contida, e no que exceder, o fator de 1.00". 

Ora, como resolver isso, senão através da aplicação de uma fórmula ma~ 
temática, que não seria outra senão 8. seguinte fórmula, Sr. Presidente: 
Considere-se ST novo salário; considere~se ST menos 1 salário anterior; ape
nas para efeitó matemático; considere-se o símbolo AC taxa de reajuste sala
rial; considere-se M salário mínimo, que são os componentes desta complicaê:ia 
equação matemática; e considere-se R a taxa de aumento dos preços ao con
sumidor verificada no semestre. Então, quem ganhar 10 salários mínimos, te
rã, primeiro, aplicado o fator 1.1 de 1 a 3 salários mínimos; nos outros 7 sa~ 
lários restantes aplicar-se-â o fator 1. Então, não serâ aplicação de um fator, 
mas de dois fatores. Se é a aplicação de dois fatores, a fórmula será: salário 
novo é igual a três salários mínimos, vezes 1+1-IR(taxa de reajuste semes
tral)+ salário antigo. anterior, menos 3 salluios mínimos, que é igual a 7, no 
caso, se considerarmos 10. Estamos fazendo a fórmula abstratamente; -3 ve~ 
zes ( 1 +R), que é a taxa de aumento do preço ao consumidor verificada no se
mestre. 

Então, aí o que vamos ter como resultado da aplicação desta fórmula? 
Exatamente, o que vamos ter, ê o resultado do que foi tirado, subtraído, dos 7 
salários, porque não tiveram a fórmula 1.1; éjustamenté o montante que ser
virá para o pagamento dos menores Salários. 

Isso, Sr. Presidente, significa um crime contra a pequena e a média em
presa em beneficio da grande empresa multinacional. E vou provar a V. Ex• 
porque. E: porque o valor financeiro, o montante, a massa monetâria real, que 
serã poupada do trabalhador que ganha IO.salários mínimos, servirâ com 
sobras, até, para pagar o trabalhador que ganha de 1 a 3 salários mínimos. 
Então, o que vamos ter? As empresas vão começar a contratar trabalhadores 
por salários menores, na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Este é um mecanis
mo para favorecer as grandes empresas. para ter grande capital com sub~ 
tração de salãrios. e uma nova forma de arrocho. é uma nova modalidade: de 
arrocho. Basta que se estude, basta que não se fique apenas na tentati\'a de: 
pequenas reformas da lei ou do projeto, que, na realidade, escondem um 
grande engodo. 

Eu poderia, Sr. Presidente, prosseguir mostrando a aplicação dessas fór· 
mulas e outros aspectos que estão embutidos neste sistema de reajustes. Po· 
rém, como o tempo não me é muito favorável, vamos discutir a segunda ques .. 
tão que enunciei, a questão dos aumentos reais. 
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Sr. Presidente, aqui se cometerá um crime contra o trabalhador brasilei~ 
ro. Vou provar a V. Ex• Aqui se çometerã um assalto ao trabalhador brasilei
ro. Vou provar a V. Ex• o que estou dizendo. 

O SR. (?) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Não sei se é permitido, Ex• 

O SR.(?)- E: permitido. O assalto de V. Ex• parte da Oposição, não da 
Situação. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- O aparte de V. Ex• nilo mereceres
posta. A Oposição estâ tentando, aqui, demonstrar uma realidade e V. Ex• 
faz um aparte insubsistente, por completo. 

Produtividade mêdia da mão-de-obra no Brasi~ dados fornecidos pelo 
IPEA, órgão goveinamentat, pelo que me consta, da maior seriedade, ao qual 
não poderemos oferecer reparos, pelo menos teóricos. 

Indústria da transformação, taxa média de crescimento anual; nós te
mos, Sr. Presidente, para o ano de 1963 ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O tempo de V. Ex• estA se es
gotando. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Para o ano de 1963, Sr. Presidente, 
nós temos 3,5% de crescimento da produtividade da mão-de-obra. Para o ano 
de 1970, ternos 6,5%. Para o ano de 1972, 4,4%. Para o ano de 1976, 6,3%. 
Para o ano de 1978, 1,6%. Significa que o aumento real dos trabalhadores 
brasileiros, no ano passado, se vigorasse esta lei, seria de 1,6%. Bom, n~ in
dústria da construção civil, nós temos, em 1963, menos 3%. Os trabalhadores 
não seriam aumentados. Seria capaz atê de os patrões solicitarem que eles pa· 
gassem, porque, com uma diminuição da produtividade em menos 3%, então, 
talvez, os trabalhadores tivessem que pagar aos patrões, porque a produtivi
dade foi negativa. Em 1972, novamente negativa, 6,4%; os trabalhadores te
riam que pagar, talvez, não ê, Sr. Presidente? Em 1976, 2,2% negativa; em 
1978 subiu, positiva 2,4%. 

Estas estatísticas, Sr. Presidente, do IPEA, compulsadas com as estatísti
cas do IBGE, nós, então, nos surpreenderemos grandemente pelo fato de que 
elas são absolutamente diversas, o que significa que os critérios de apuração 
da produtividade, no Brasil, não são, absolutamente, confiáveis. Veja, V. Ex•, 
na indústria de transformação, a mesma que acabei de citar: produtividade 
média, em 1970-1974, 9.1, enquanto que nesta outra estatística do IPEA, de 
1972 a 1976, nós teríamos uma m~dia de S. Uma, 9.1, que seria a produtivida
de do setor indústria e transformação; e a outra, 5 positiva, que seria em re
lação à mão-de-obra. 

Perguntaria a V. Ex•: em um setor de ponta, como este, da indústria de 
transformação, de alta importância, moderna em nossa economia, se os da
dos são tão conflitantes, coinOOferecer um mínimo de segurança para o cál
culo da produtividade da categoria profissional? 

Isso, Sr. Presidente, acompanhado do depoimento do Sr. Ministro do 
Planejamento, dado no ano de 1979, no dia 25 de setembro; Chamo a atenção 
dos Srs. Deputados e Senadores da ARENA para este fato: o Ministro Del
fun Netto declara ao Jornal O Estado de S. Paulo: ucomo se deixou, para ne~ 
gociar, o aumento da produtividade, e como isto é uma coisa fluida, o máxi
mo que o Governo pode fazer é dizer que a produtividade média da economia 
cresceu 4 a 5% ao ano". Declarações do Sr. Ministro do Planejamento. "Co
mo se deixou para negociar o aumento com base na produtividade e como a 
produtividade é uma coisa fluida"; é uma coisa fluida que o Sr. Ministro do 
Trabalho oferece aos trabalhadores brasileiros, para ser o paradigma, o parâ
metro para o aumento dos seus salârios reais, de sua participação na riqueza 
nacional e na renda que eles tanto ajudaram a construir. Eu lam~nto, porque 
ainda tinha dados estarrecedores para mostrar a esta Comissão e talvez o 
mais estarrecedor de todos, o Sr. Presidente, seja o contido nesta tabela. 

Peço a V. Ex• apenas um minuto para demonstrar. 
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Se V. Ex• puder demonstrar o 

Sr. Relator talvez possa atingir os seus objetivos. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Eu gostaria de demonstrar ao Sr. 
Relator. 

Isto aqui, Sr. Relator, são as portarias sobre produtividade para efeito de 
reajustes salariais, feitas pela Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República. Portanto, são portarias assinadas pelo Sr. Ministro. Aqui, temos 
os períodos, o número e data das portarias da SEPLAN, para efeito de rea~ 
justes salariais e a taxa de produtividade. V. Ex• verá, de agosto de 1967 a ju
lho de 1968, pela Portaria o9 98: 2%, a taxa de produtividade. 

Não vou çitar todos, porque o tempo já está prestes a se esgotar. 
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Jâ terminou. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Agora, de agosto de 1979 a julho de 
1980, 3% de produtividade. 

Sabe V. Ex• como é calculado isto? 
Sr. Presidente, vou encerrar, dizendo como isto.~.calculado. Dizendo is· 

to, acho que dispenso qualquer outro comentário e fica ao critério de S. Ex•s 
votarem esta lei ou não votarem. 

Isto é calculado da seguinte maneira: alguns assessores fazem três cálcu
los de produtividade, com base em critérios parciais, nunca seriados, para al
guns setores da economia onde ê passivei a inferência da produtividade. Esses 
setores· não seriam,_ talvez, os que empreg~ssem 5% da rnão_-de~obra empre_ga-. 
da no País. São setores de ponta. Para os trabalhadores rurais, no campo, a 
inferência da produtividade é quase impossível. Depois disto, chegam a três 
números diferentes e dizem ao Ministro: escolha qual dos números V. Ex• 
quer, conforme a conjuntura econômica, conforme o desempenho global da 
economia. Se a economia vai muito bem, e o Ministro também, naquele dia 
está com bom humor, então, ele escolhe talvez o melhor índice de produtivi
dade, 4% ou 3%. E não é por acaso que neste quadro aqui, nos anos do mila
gre econômico brasileiro, ê que temos os índices de produtividade maior. Jus
tamente nos anos de 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976; 3,5% e depois passa para 
4% e se mantêm em 4% durante três anos. Começa a cair com os anos em que 
o milagre começa a arrefecer. O santo de barro quebrou o pé; 3% e 3%. 

Então, Sr. Presidente, este não ê um projeto sério. Isto não vai resolver o 
problema salarial brasileiro. Este projeto vai gerar crises muitos sérias neste 
país porque os trabalhadores serão enganados, não haverá aumento real de 
salário e os aumentos com base nas correções são absolutamente falsos, ba
seados em frios mecanismos aritméticos, de transporte de recursos salariais 
de um trabalhador para outro, tentando igualar por partes, espalhando a 
pobreza e dividindo a miséria. 

Este é o meu pensamento particular, Sr. Presidente. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dinarte Mariz. 

O SR. DINARTE MARIZ- Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
Eu quero apenas destacar uma emenda que apresentei e que me parece, 

apesar de alguns colegas chamarem ... 
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs).- Solicito usar o microfone, se

não o Sr. Relator não ouve e não atende ao seu pedido ... 
O SR. DINARTE MARIZ - Talvez ele não atenda, mesmo ouvindo; 

mas vou falar. 
Quero destacar uma emenda apresentada por mim. Alguns colegas meus 

chamaram a minha atenção, de que talvez não fosse pertinente. Mas, insisto 
em admiti-la como pertinente ao projeto que o Governo enviOu e que hoje es
tamos analisando e discutindo. A emenda refere-se, Sr. Presidente e Srs. Con
gressistas, à unificação dos salários em todo o país. Não é possível o Nordeste 
continuar sempre à espera de alguma coisa que lhe chegue às mãos, de um be
neficio das autoridades. 

Como representarite do Nordeste nesta Casa, eu não tenho feito outra 
coisa, em muitas ocasiões alheando-me atê dos deveres partidários, para rece
ber a gente, a nossa região. Creio que não é necessário muito argumento para 
convencer a todos que aqui se encontram. 

Sem dúvida alguma, o custo de vida no Nordeste é bem mais alto, bem 
mais elevado que no Centro-Sul do Pais. Por tudo o que consumimos e que 
vem do Centro-Sul do País, pagamos um preço mais alto. Nas horas de seca, 
de crise, que são certas, embora em êpocas incertas, passamos a consumir o 
alimento total produzido na região Centro-Sul do País, onde o salârio ê mui
to mais alto do que o nosso. Então, aquilo que vai alimentar o nosso homem, 
o nossO tiãb8Jhador, vai noS--dleiia! adicionadO de frete e do lucro do inter
mediário. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. DINAR TE MARIZ- Pois não. 

O SR. MAURO BENEVIDES -Sou também autor de uma emenda 
que busca alcançar idêntico objetivo, Emenda de n9 181. Recordo, neste ins
tante em que V. Ex• solicita o destaque para a sua iniciativa, que quando ain· 
da Ministro do Trabalho o Dr. Arnaldo Prieto, naquela fase que antecedeu, à 
fixação do salãrio mínimo em 19 de maio, S. Ex• apontava, como compromis
so do Governo de então, a unificação do salário mínimo com a gradativa di
minuição, redução, das regiões em que se subdividiu o País. No momento, 
prevalecem, pelo que se sabe, três regiões e era de se esperar que já sob a égide 
do atual Governo se cumprisse aquela diretriz anunciada por aquele titular 
da Pasta do Trabalho, o Sr. Arnaldo Prieto. Lamentavelmente, porém, nada 
se fez nesse 19 de maio para que se alcançasse essa gradativa redução das re
giões em que se subdiviu o País. Por isto ê que nós, no Nordeste, continuamos 
nesta situação, e espoliados nas nossas categorias profissionais, porque conti
nuamos a integrar a última das regiões do país, com um salãrio mínimo irri
sório, humilhante, de Cr$ 1.600,00 por mês. A minha solidariedade ao desta-
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que de V. Ex•, já que a emenda de minha autoria se ajusta perfeitamente à 
sua, com esse objetivo, de se alcançar a unificação do salârio mínimo em todo 
o país. 

O SR. DINARTE MARIZ- Eu agradeço a V. Ex• o seu aparte oportu
no e, sobretudo, tenho que agradecer também a sua solidariedade à idéia que 
estamos defendendo para o Nordeste. 

Sr. Presidente, a minha luta vem de longe. Não é da época do Sr. Minis
tro Arnaldo Prieto. Jã quando Ministro do Trabalho o nosso eminente cole
ga, Senador Jarbas Passarinho, eu tenho uma carta em que ele tomava com
promisso de, antes de deixar o Ministério, unificai o salário em todo o país. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Que pena! Não cumpriu, 
não é? 

O SR. DINAR TE MARIZ- Infelizmente, ele não conseguiu. Mas, na 
realidade, foi diminuindo porque nós tínhamos, naquela época, se não-me fa
lha a memória, talvez mais de 30 regiões que hoje estão reduzidas a três. Ine
gavelmente, o Governo da Revolução procurou, lentamente, ir ao encontro 
das nossas aspirações, diminuindo a diferença entre as regiões. 

Acho oportuno, Sr. Presidente, porque V. Ex• está vendo quejâ hã 12 ou 
15 anos passados, um Ministro do Trabalho nordestino teve todo o interesse 
para que nós solucionássemos esse problema para que se levasse mais um 
pouco de pão à mesa do trabalhador nordestino. Isso tem sido demorado, 
protelado e até agora não conseguimos o que desejamos, que é unificar o sa
lário em todo o território brasileiro. Não há um argumento contrário, porque 
o que é o salário mínimo? Parece que o salário mínimo é uma espécie de reló
gio do estômago do trabalhador, que diz o quanto será necessário para se 
manter o trabalhador. Então, neste nosso sistema, o relógio estâ parado e 
precisamos ativâ-lo para que ele realmente possa marcar a hora para todo o 
pafs. 

Então, creio que é oportuna, pertinente, a idéia e eu acho que não hã ne
nhuma contra-indicação e estou certo de que o nobre Relator, o nosso colega 
que tão bem representa o Ceará nesta Casa, ninguém melhor para defender os 
interesses dos nordestinos do que um cearense ... 

O SR. EDGARD AMORIM - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ - Pois não. 

O SR. EDGARD AMORIM- Com a sua emenda, à qual emprestamos 
a nossa solidariedade, V. Ex• está atacando um dos pontos da fala do Sr. Mi
nistro do Trabalho nesta Comissão, assim como do Relatório do ilustre Rela-

,..__ -~. tor, que é exatamente quando S. Ex•s afirmaram que a política do salârio 
mínimo não é objeto deste projeto de lei. Felicito-v. Ex• por aderir ao nosso 
ponto de vista, ao ponto de vista, do MDB, que sustenta a pertinência, na dis
cussão deste projeto, da revisão do salârio mínimo. Muito obrigado. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINAR TE MARIZ - Pois não. 
O SR. MARCELO~ CORDEIRO ....:. Talvez seja repetitivo, mas me 

parece pertinente declarar a V. Ex• que a emenda em destaque que V. Ex• 
acaba de solicitar vem ao encontro do pensamento de tantos quantos aqui 
procuraram agregar modificações substanciais a este projeto. V. Ex• contarâ 
também com o nosso apoio ao destaque requerido. 

O SR. DINAR TE MARIZ - Agradeço o apoio de V. Ex•s, pois é o 
apoio de homens do Centro·Sul do Pafs, reconhecendo a justeza da nossa de-
fesa em beneficio do trabalhador nordestino. Não exagero se disser que há 
mais de 20 anos venho pelejando para conseguir uma coisa em relação à qual, 
ao meu ver, não hã nada mais justo dentro do processo de desenvolvimento 
social deste Pais. No dia em que nós, nordestinos, conseguirmos pelo menos 
acompanhar de longe o progresso e o desenvolvimento e nos integrarmos um 
pouco na economia do centro-Sul do Pais, nós teremos conseguido uma 
grande vitória dentro d9 em'i:tranhado de dificuldades_ e~ que vive a região 
nordestina. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. DINAR TE MARIZ- Pois não. 

O SR. NELSON CARNEIRO- V. Ex• focaliza um aspecto que teria 
sido levantado pelo eminente Relator, de que a emenda seria inoportuna nes
te projeto, que nele não teria lugar. Ora, Sr. Presidente, entendo que a fixação 
do salário deve ser uma reivindicação constante. E uma das qualidades do 
bom legislador é aproveitar a oportunidade. Ainda que a lei não seja a mais 
própria, ele não deve, nem por isso, deixar de tentar a inclusão daquele dispo
sitivo que beneficia a sua região e os trabalhadores em geral. Sou autor, há 
.muitos anos, certamente muito depois de V. Ex•, de um projeto que reduzia 

apenas a duas etapas o ~alãrio mínimo. Esse projeto foi considerado teme
râriO, naquele tempo. Hoje, vejo que jâ são três as etapas. Folgo, portanto, 
em antecipar a V. Ex• quC lhe darei o meu voto favorável quando ó.a votação 
desta emenda, porque acredito que todas as disposições que venham atender 
aos reclamos atuais e urgentes são oportunas. Não podemos esperar por uma 
outra lei que virã daqui a um ou dois anos, para atender a uma situação Que 
há muito tempo reclam~ solução e reajuste. 

O SR. DINAR TE ,MARIZ- Sr. Presidente, agradeço ao nobre colega 
Nelson Carneiro, nordestino como eu, o apoio_ que me dá. Mas eu não quis, 
Sr. Presidente e nobres colegas, que a minha emenda tivesse curso imediato. 
Tive a cautela de apresentar uma emenda que se realizaria em duas etapas, e 
que não altera nada do que estamos discutindo. Na próxima alteração dosa
lário mínimo, nós diminuiríamos em 50% e então, na Segunda etapa, teríamos 
100% unificado o salário no Brasil. 

Tenho a impressão de que não há nada mais justo. Tenho a impressão de 
que, como nordestino que sou, eu deixaria de cumprir o meu dever para com 
os meus conterrâneos, $C nesta oportunidade me omitisse na defesa de uma 
idêia de hã mais de 20 anos. Tenho a impressão de que os governos revolucio
nários foram sensíveis, 'em dúvida alguma, porque diminuíram a três regiões, 
quando elas se multiplicavam anteriormente por dezenas. Tenho a certeza, 
então, de que o nobre Relator serã sensível aos argumentos que apresentei, 
principalmente quando vemos homens do Centro-Sul virem ao encontro da 
nossa idéia, apoiando-a, e estou certo de que teremos aqui a unanimidade 
para apoiar a idéia qUe <Sustento. 

Eram as palavras que desejava proferir. 
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Concedo a palavra ao nobre 

Deputado Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM -Sr. Presidente, Srs. Membros desta Co
missão Mista: 

A crítica à política geral que as oposições, os trabalhadores e o MDB fa
zem ao projeto de lei governamental, ora em exame nesta Comissão Mista e 
que é praticamente mantido no substitutivo do ilustre Relator, Senador José 
Lins, se dirige à sua inspiração paternalista, tuteladora e marginalizadora. 

Na audiência do Sr. Ministro do Trabalho nesta Comissão, tive ocasião 
de explicitar esta crítica, aliãs não contraditada, e ao mesmo tempo manifes
tar a minha convicção, confirmada pela História e pela Sociologia Política, de 
que o paternalismo é próprio do autoritarismo e com ele coabita, enquanto 
que só a participação conduz à democracia. 

A partir desta crítica geral, Sr. Presidente, imediatamente se atinge o cer
ne da política de controle e de arrocho salarial que continuam a inspirar o 
Governo. Ninguém ê contra a correção periódica dos salários para fazer face 
à real elevação dos preços das mercadorias e serviços consumidos e utilizados 
pelos assalariados em gerai. Essa correção periódica não é, porém, compatí
vel com a negociação direta entre empregados e patrões, nem tampouco com 
a liberdade da Justiça do Trabalho para decidir, em sentença normativa, 
sobre aumentos reais de salários e outras formas de remuneração, condições 
de trabalho etc. 

As Emendas n9s 17, 63 e 65 objetivam exatamente essa compatibilização, 
e foram rejeitadas pelo ilus.tre Relator. A primeira, sob o fundamento de que 
anularia um dos objetivos mais desejáveis do Projeto de Lei n9 26/79, ao re-
verter as negociações diretas, o estabelecimento de um dado difícil de ser afe-
rido por meio de discussões, como é o caso da taxa de inflação. As duas ou
tras, rejeitadas sem maiores esclarecimentos, ou exame perfunctório, simples
mente sob o fundamento de que versam matéria não pertinente, o que foge ao 
limite do projeto de lei em análise. 

Examinemo-las. 
Emenda n9 17: 

uo valor monetário dos salários será corrigido trimestralmente 
mediante critérios estabelecidos pelas partes, em negociação ~ireta 
e, na falta desta, automaticamente de acordo com os índices de 
preços ao consumidor levantados nas Capitais dos Estados e Terri
tórios e no Distrito Federal, variando-se o fator de aplicação na for
ma desta lei." 

Como se vê, o que se propõe, alternativamente, a automaticidade da cor
reção salarial segundo os índices preconizados, é a possibilidade de as partes, 
patrões e empregados, negociarem e estabelecerem critérios para a determi
nação da correção, que possam ir desde a forma de se apurar a elevação de 
preços até a escolha da taxa de inflação a ser aplicada. 

Visa-se, com esta emenda, eminente Relator, a deixar à liberdade das 
partes, e ainda assim alternativamente, não obrigatoriamente, não especifica
mente, a discussão da taxa de inflação, mas muito mais a busca de critérios 
mais precisos e reais para a sua determinação. 
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Por que rejeitar essa alternativa, que_representa, ao lado da preservação 
do princípio da negociaÇão direta, uma forma pedagógica que permita, ao 
longo do tempo, na prática; a crescente implantação e profundamente da li
berdade de negociação direta? Liberdade que, como foi dito aqui pelo ilustre 
Senador Aloysio Chaves, da ARENA, regula os aumentos salariaiS e as re
lações entre patrões e empregados em inúmeros países da Europa Ocidental e 
quase que integralmente nos Estados Unidos. 

As Emendas n9s 63 e 65 têm CxãtameOte o· objetivo de garantir -a liberda
de de negociação direta para o aumento real de salário. 

Como foi afirmado pelo Sr. Ministro do Trabalho e está no parecer do 
ilustre Relator, o art. 79 do projeto em exame, mantido no substitutivo, vincu
la aumento de saJârios obrigatória e exclusivamente ao acréscimo da taxa de 
produtividade da categoria profissional. 

Os argumentos aqui trazidos pelo nobre colega, Deputado Marcelo Cor
deiro, especialmente aquele dado impressionante da entrevista do atual Mi
nistro do Planejamento, de que a taxa de produtividade é um dado fluido, es
tá a aconselhar a prudência dos membros desta Comissãcfe·aos--membros do 
Congresso Nacional que não se exclua a possibilidade de se discutir o aumen
to real de salários através de outras fOrmas, através de outros elementos que 
realmente possam conduzir a um real aumento de salários para os trabalha
dores. 

Às inúmeras e irrespondíveis crftic8S qLú: aquí foiB.ffi feitas, as súi'aS difi
culdades para apuração da taxa de produtividade, se acrescentam outras, que 
estão reproduzidas na análise feita e já trazida ao conhecimento desta Casa 
pelo DIEESE. Vale salientar ainda, Sr. Relato.I', os depoimentos trazidos a 
esta Comissão, que mostraram à saciedade a dificuldade com que se defronta 
a Justiça do Trabalho para homologar acordos ou convenções coletivas, ou 
decidir sobre pisos salariais, salários mínimos profissionais ~ outfos direitos 
ou vantagens, limitações que permanecem, já que a discussão sobre aumento 
real de salários fica adstrita ao acréscimo da taxa de produtividade. Verifica
se, assim, o mesmo propósito tuteJador e limitador da liberdade de nego
ciação direta entre empregados e patrões, quando o que conduz à democra
cia, o que com ela é compatível, é e?'atamente a ampliaçã_o do campo da nego
ciação direta até a conquista- de sua completa liberdade, como preconizado 
no mundo inteiro, hoje, pelo direíto coletivo do trabalho. 

O caput dos dois artigos constantes das Emendas 63 e 65 objetiva 'exata
mente preservar a liberdade de negociação direta. O§ _49 do art. 7'~, na reda_ção 
proposta pela Emenda n9 63 visa a afastar todas as limitações legais impoStas 
pela legislação vigente à JUstiça do Trabalho, para decidir sobre dissfdios co
letivos. E como falar·se em liberdade de negociação direta sem a contraparti
da que é o direito de greve, sanção do direito·coietivo do trabalho, é falar no 
vazio e, conseqüentemente, o parágrafo único do art. 69, na redação da emen
da n'~ 65, procura garantir o se~ exercício, malogradas as negociações diretas. 
Daí por que, através do art. 19 da Emenda n9 I, se busca a réVo_gaçãC? de todos 
os diplomas legais que consagram a política do arrocho salanal e 1mpettem, 
na prática o exercício do direito de greve, artigo que o Relator rejeita sem a 
menor justificativa ou fundamento. ~ preciso deixar claro que não se afasta, 
com as Emendas 63 e 65, a possibilidade de a taxa de produtividade, quando 
possível a sua determinação, ser um dos elementos a serem considerados ao 
lado de outros, como a lucratividade, por exemplo, na fixação dos aumentos 
reais dos salários, seja através da negociação direta ou por decisão da Justiça 
do Trabalho. 

Nenhum dos dois instrumentos, a negociação direta ou a sentença nor
mativa, ficam porém nas propostas contidas nas Emendas 63 e 65, limitados 
no seu campo de ação ou na sua competência. Será que isso é querer demais? 
Das duas, uma: ou o Governo, e- com ele o Relator, abandona a sua obstina
da postura limitativa do princípio da liberdade de negociação direta e da 
competência da Justiça do Trabalho, e ficarão desmentidas as críticas que 
aqui lhe dirigimos ou, caso contrário, as estarão confirmando, o que dará in
teira razão a todos os que temos afirmado que a política salarial nada mudou 
em substância com o projeto de lei em exame; continua sendo tutelar, margi
naJizadora, limitadora da liberdade das partes, constrangedora da competên
cia da Justiça do Trabalho. 

Não será dessa fonna que se construirá a democracia. Mas ouso ter ain
da uma esperança: a de sensibilizar o ilustre Relator e os_ demais membros 
desta Comissão, integrantes dã. M-aioria governamental, a ARENA, para a 
seguinte subemenda que ora apteserito e que-ao la<Jo de outras mantém, para 
mostrar a nossa boa-Ie, o acréscimo da taxa de produtividade como um dos 
elementos a ser levado em conta, quando possível, na fixação de aumentos 
reais de salários. Trata-se da s~bemenda ao art. 99 do substitutivo do Relator, 
que jâ tive a oportunidade de ericâminhar à Mesa. 

Passo agora ao exame de alguns outros dispositivos do substitutivo do 
-Relator. 

Art. 49 Quando se discutiu nesta Comissão, e eu volto ao assunto, em
bora ele já tenha sido tratado pelo ilustre Deputado Carlos Chiarelli, porque 
também este assunto é objetó de uma subemenda que tive oportunidade já de 
endereçar à douta Mesa. Quando se discutiu nessa Comissão o problema da 
data:base, a questão amplamente suscitada foi a seguinte: Existem milhões de 
trabalhadores, especialmente no campo que, mantido o texto do projeto ori
ginal, ficariam fora da correção salarial, simplesmente porque não se saberia 
qual a sua data-base, já que não estariam abrangidos por acordo ou con
venção coletiva ou sentença normativa. Daf a razão, dentre outras, das 
Éihendas n9s 53, 55, 57, todas pretendendo a fixação de uma data-base para 
aqueles trabalhadores. 

Com a redação que deu no seu substitutivo ao parágrafo primeiro do art. 
49, o ilustre Relator, embora parecendo querer acolher as razões que funda
mentam aquelas emendas, parece ter laborado em eqUívoco, pois em vez de 
distinguir entre trab3Ihadores abrangidos ou nãO por convenções ou acordos 
coletivos ou sentença normativa, distingufu-os entre os integrados e os não 
integrados em categoria profissional. Ora, existem trabalhadores que, embo
ra integrantes de determinada categoria profissional, continuariam sem data
base, porque não abrangidos em nenhuma das hipóteses da alfnea a do pará
grafo primeiro do art. 49, ora comentado, ou do parágrafo único do art. 49 do 
prOjeto-em exame. Não tenho nenhuma objeção_ a que se __ acolha a alternativa 
da data do último aumento Para suprir a omissão. Para isso, verificando a 
emenda n'~ 55 de minha autoria, apresentei já à Mesa a seguinte subemenda 
que me parece ser a redação mais apropriada para resolver-de vez o proble
ma, que é a seguinte: 

"Dê-se ao art. 49 a seguinte redação: Art. 49 - a contagem d~ 
tempo para fins de correção salarial será feita a partir da data-base 
da categoria profiSsional. 

§ 19 Entende-se por data-base, para fins desta lei, a data de 
inicio da vig"êncía do acordo ou con_venção coletiva, ou sentença 
normativa." 

Aqui no parágrafo segundo é que acolho a alternativa proposta pelo Re
lator. 

§ 29 Os empregados que não estejam incluídos numa das hipóte
ses do parágrafo anterior terão como data-base a data do seu último 
aumento ou ureajustainento_ de salário" -e não ajustamento de sa
lário, que é realmente uma palavra que apareceu aí na redação do 
substitutivo, que me parCce que não se coaduna bein com o projeto 
- .. ou na falta desta, a data do início da vigência do seu contrato de 
trabalho." 

Também o§ 29 do substitutivo do Relator, no art. 49, eu transformei em 
§ 39, dando-lhe uma redaçào que me pareceu maisconveniente: "As regras des
~e artigo não se aplicam à primeira correção salarial de empregado admitido 
em quadro de pessoal organizado em carreira, caso em que incidirá ela sobre 
os respectivos níveis ou classes de salários. 

Mas, alternativamente, se V. Ex• achar que deve manter a estrutura da 
redação do art. 4'~, eu sugeri também, através de outra subemenda, que então 
se modificasse apenas a redação da alínea b; mantivéssemos a distinção entre 
data-base para categoria profissional e data·base para o trabalhador, dando à 
alínea b a seguinte redação: 

"Para o trabalhador não integrado em categoria profissional e 
para aquele cuja categoria profissional não esteja contemplada 
numa das hipóteses da alínea anterior, a data do seu último aumen
to ou reajustamento salarial ou, na falta dessa, a data do início da 
vigência de seu contrato de trabalho." 

Esta subemenda é urna alternativa que também, mantendo a estrutura 
dada à redação de V. Ex•, resolve, ao meu ver, também o problema e já está 
encaminhada à Mesa. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - V. Ex• dispõe apenas de três 
minutos. 

O SR. EDGARD AMORIM- Eu gostaria de falar também- parece 
haver um defeito de redação- sobre os artigos 13 e 14. As correções nos ca
sos transitórios previstos nesSes artigos~ se darão -no mês de novembro de 
1979. Logo, os índices a serem aplicados deverão ser os relativos ao semestre 
anterior àquele mês e não anterior ao mês de outubro. 

A correção disto, que me parece simp,es equívoco do projeto, foi um dos 
objetivos da Emenda III, por mim apresentada e rejeitada pelo Relator nesta 
parte, ao fundamento de que a proposição fere o principio da isonomia, jâ 
que a correção se faz sempre pelos índices dos meses anteriores. Está na pâgi
na 48 do relatório de V. Ex• 
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Creio qüe tenha havido engano do Relator, pois o que se pretende é que 
o índice aplicado seja exatamente o relativo aos seis meses ou semestre ante
riores à correção. Portanto, não anteriores ao mês de outubro, mas anteriores 
ao mês de novembro, jâ que os dois casos de co~reção transitória se darão no 
mês de novembro. V. Ex• pode compulsar, e volto a insistir ainda na conve
niência de se destacar o parãgrafo primeiro, do art. 13, do substitutivo do Re
lator, como faz a Emenda 111, não comentada nesta parte por S. Ex•, para 
que o dispositivo se aplique a todos os casos de correção previstos na lei e não 
apenas naquele caso transitório. 

UM SR. INTERPELANTE - Qual é o parágrafo?. 

O SR. EDGARD AMORIM- Através da Emenda III, eu propus que 
o parágrafo_ primeiro -do art. 13 fosse destacado para que ele fosse aplicado 
em todos os casos da lei e não apenas ao caso previsto no caput do art. 13. 

Com relação à recomposição do salârio mínimo, como também à rotati
vidade da mão-de-obra, eu teria algumas considerações a fazer. Mas, pela exi
gUidade de tempo, tenho certeza que o meu ilustre companheiro Presidente 
desta Comissão, o Deputado Alceu Collares, terâ a oportunidade de abordar 
este problema. 

Antes de terminar, entretanto, gostaria que V. Ex• examinasse esse 
problema que estou suscitando com relação à redação dos arts. 13 e 14. Real
mente, a Emenda 111 teve dois objetivos: primeiro, fazer com que as cor
reções que vão se operar no mês de novembro tenham por base a elevação do 
índice de preços ao consumidor dos últimos seis meses. Portanto, os 11ltimos 
seis meses anteriores ao mês de novembro e não de outubro, como estâ no 
projeto e foi repetido por V. Ex• E V. Ex•, no seu relatório, declara que ela 
deve realmente abranger os seis meses anteriores à correção. Isto está na pági
na 48 do relatório de V. Ex•, que eu posso compulsar aqui e ler ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• sugere que a correção seja feita 
exatamente com o indice tomado com relação ao semestre anterior, mas o 
imediatamente anterior. Mas todo o corpo da lei diz que os dados serão 
publicados no mês e serão utilizados pela empresa que promove o aumento 
com a correção, utilizando-se do material publicado no mês anterior, que se 
refere ainda a outro mês anterior. Por isso é que digo a V. Ex• que, neste caso, 
modificaria a estrutura e não haveria a mesma isonomia para todos, no senti
do de que o índice tornado deveria ser o mesmo, comparativamente, com re
lação aos outros, Se para essa categoria, se para a data-base neste prazo utili
zássemos o critêrio sugerido por V. Ex•, estaríamos usando um duplo critério 
para eles e para outros, sem dúvida nenhuma. 

O SR. EDGARD AMORIM- Não, absolutamente, porque V. Ex• 
afirma aqui que a correção deve ser feita no mês, de acordo ... 

O SR. RELATOR (José Lins) - Sim, mas de acordo com a regra do 
projeto que concebe como seis meses anteriores àqueles relativos aos dados 
publicados no primeiro mês anterior que, por sua vez, corrC:sponde à-do mês 
anterior ainda, 

O SR. EDGARD AMORIM - Então, não são os seis meses anteriores. 
Acontece o seguinte: é que estas duas são normas transitórias, que se aplicam 
apenas nesta primeira correção e V. Ex• sabe que a elevação dos preços ao 
consumidor nestes últimos seis meses se operou de urna forma muito violenta. 
O objetivo, então, é fazer com que não haja uma perda desses que terão os 
seus salários corrigidos transitoriamente nomes de novembro. Apelo a V, Ex• 
para que estude o problema e especialmente o destaque da emenda para o pa~ 
rãgrafo 4{> do art. 13, para transformâ~lo em regra geral aplicável a toda a lei e 
não apenas ao art. 13. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Com a palavra o nobre Depu
tado Carlos Chiareili. 

O SR. CARLOS CHIARELLI -Sr. Presidente, Sr. Relator: 
Â medida que tomamos conhecimento pleno dÕ conteúdo do parecer do 

ilustre Senador José Lins e sobretudo do substitutivo que ele traz como pro
posiçãO para o nosso debate, à nossa apreciação, gostaria de tecer algumas 
considerações, envolvendo o projeto em si e o próprio substitutivo. 

Não me parece que de uma forma isenta e adequada se possa capitular o 
projeto governamental, ora em pauta, como algo que não contribua para a 
melhoria da Legislação Trabalhista Brasileira. Entendo que se trata, efetiva
mente, de uma proposta, nas suas motivações primeiras e nos seus propósitos 
últimos, uma proposta que visa a trazer novos alinhamentos ao relaciona
mento entre o capital e o trabalho, adequando, na medida do possível, a reali
dade social e econômica por que passa o nosso pais. 

Trata-se de uma medida nova, original, quando de resto viabiliza uma 
precocidade, uma certa antecipação para assegurar ao trabalhador a devo
lução daquele seu ganho que lhe está sendo retirado a cada dia, a cada hora, 

pela inflação cada vez mais corrosiva e mais indomesticável. Por isso, neste 
particular, na implantação da semestralidade, ou da trimestralidade, vejo um 
passo adiante, como vejo um passo adiante, também, na medida e na pro
porção que se estabelece uma distinção entre a fJgura do aumento real e a fi~ 
gura pura e simples da reposição e da devolução. Não importa quantos proje
tas jã tramitaram ou tramitam na Casa com relação à matéria, esforços consi
derâveis de sensibilidade social de tantos legisladores. Vê-se agora uma defi
nição efetiva do próprio Executivo no sentido de atender a esse reclamo, a 
essa quase exigência da população brasileira em termos de não fazer mais do 
assalariado o único, exclusivista e monopolista, vitimado pela inflação que, 
como sabemos nós, ê concentradora de riqueza e da qual se beneficiam uns 
poucos em detrimento de tantos. 

Esta elasticidade que se dã ao valor monetário do salârio parece que deve 
ser apreciada e deve ser valorizada e -por que não? - deve ser aplaudida. 
Essa distinção entre a reposição, que deve ser um ato de império, posto que 
não chega a ser efetivamente nenhum incremento na renda real do trabalha
dor, ao se viabilizar por uma disposição automática, também não me parece 
que tenha no seu escopo bãsico nenhuma intenção de desmobilizar ou desa
quecer o movimento sindical que se quer ene:rgico, vigoroso, atuante, autôno
mo, liberado das tutelas governamentais e das interveniências do poder públi-
co. 

Por outro lado, parece-me tambêm importante quando se fala e se cansa~ 
gra a idéia da negociação, porque só através da negociação, único canal ade
quado na valorização das categorias profissionais, único instrumento capaz 
de justificar a ação sindical, só através da negociação é que consideramos re
ger adequadamente a relação entre empregadores e empregados. A lei, por 
mais sâbia que seja, principalmente num pais com as nossas desigualdades e 
diferenças, com as nossas amplitudes geogrâficas, a lei sempre estará além ou 
aquêm daquilo qUe se lhe deva exigir. E assim tem sido normalmente. A me
lhor lei, na sua aplicação prática, se tem visto fadada à inviabilidade em 
vãrios dos seus aspectos, porque na sua adequação à realidade, quer o técnico 
que a tenha proposto, quer o legislador que com a sua sensibilidade social a 
tenha votado, sempre dele escapa algum detalhe, que não escaparia à nego
ciação coletiva, ampla, direta e aberta que as partes estabeleceriam, de manei
ra igualitãria, em prazos muito menos restritos e estâticos, como impõe a lei. 

Mas se ao lado desses aspectost como de resto o próprio r~igoramento 
do poder normativo da Justiça do Trabalho, que me parece importante e im
prescindível, a lei tem o mérito de trazer uma diferença de tratamento, princi
palmente naquela faixa mais baixa de trabalhadores assalariados, aos quais 
assegura um índice por sobre a inflação, tentativa, ainda que modesta, mas 
que dã um passo e uma definição dos propósitos governamentais de viabilizar 
uma mudança na figura indigesta, injusta, penosamente construída e muito 
sofrida da nossa pirâmide salarial. Nestes aspectos, aplaudo o projeto. 

Por outro lado, ao ler o -substitutivo do Relator, vejo que: ele trouxe algu
mas complementaÇões que me pareceram importantes e que viabilizaram um 
encaminhamento do projeto no sentido de dar-lhe uma feição mais adequada, 
porque se os seus propósitos e as suas virtudes já alertadas eram aplaudíveis, 
evidentemente que as falhas, as omissões e as lacunas nele também aparecem 
de maneira insofismável. E o parecer e o seu substitutivo dão alguns passos 
no sentido de melhorâ~lo. 

Assim, por exemplo, na medida e na proporção em que incluem os traba~ 
Ihadores avulsos; assim, por exemplo, na medida e na proporção em que esta~ 
belece uma disciplina para o trabalhador cm horário reduzido: assim, por 
exemplo, na medida em que cria aquela multa indenizatória, que se não é o 
tanto quanto proponho e desejo particularmente, entendo que se trata de um 
remédio que, se não cura, pelo merios atenua o mal da rotatividade. Assim, 
também, na disposição final, que recomenda a necessária isonomia, o neces
sário simetrismo do tratamento do salário mínimo com relação à mecânica 
dos salários em geral. 

Não seria coerente e não seria uma atitude digna se, nesta hora, deixasse 
de reiterar e de demonstrar aqueles aspectos que, no meu modo de entender~ 
continuam padecendo de medidas, complementações, aperfeiçoamentos e al~ 
terações que dariam a essa lei, que tem o propósito de viabilizar um clima de 
paz social dentro de um critêrio de redistribuição da renda; que tem o propó
sito de ensejar a negociação; que tem o propósito - penso cu - de valorizar 
o sindicato atravês dessa negociação; que tem o propósito de antecipar ao tra
balhador aquela reposição _que ele, até agora, não a tem; penso que poderá 
este projeto, e mesmo o seU substitutivo, se não adotar algumas outras medi~ 
das, ver-se prejudicado, por força da não inclusão desses elementos aditivos 
que se fazem de extrema necessidade. Por isso, a minha palavra, nesta hora, 
dentro de tudo quanto jâ temos debatido, inclusive na bancada da Câmara 
dos Deputados, a Aliança Renovadora Nacional, e na crença absoluta de que 
os propósitos que animam este projeto são ~s de maior sensibilidade social. 
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de ousadia, de vigor e de arrojo no sentido de dar um tratamento justo para o 
problema, ê que trago ao Relator, ao ilustre Senador José Lins, cuja dedi
cação neste trabalho foi exemplar, cUja honestidade de propósitos quero, nes
ta hora, e inclusive de píiblico, aplaudir, nesta oportunidade apelar - digo
lhe mais Sr. Relator e Sr. Presidente- despindo-me, de certa forma, das vin
culações partidárias mas, sobretudo, como alguém que lida, vive e convive na 
área sindical hã 20 anos, desde os meus tempos de universidade, como quem 
se acostumou a lecionar Direito do Trabalho, em homenagem a idéias e a 
princípios que incorporei, e dos quais não me afasto, ante o propósito funda
mental, tangido pela sensibilidade social e pela convivência com o drama bra· 
sileiro, que nós podemos aqui, nesta Casa do Congresso, lado a lado, inde
pendente de bancadas e tendo por mira o trabalhador, longe de doestros, de 
acusações e discussões sobre intenções que são tão subjetivas e tão pouco ca
pazes de ser provadas, nós podemos e devemos encontrar fórmulas concilia
tórias adequadas, que a economia do País seja capaz de suportar e que a ne
cessidade do trabalhador está a reclamar, a cada hora e a cada momento. 

Por isso, apelaria fundamentalmente para que não deixássemos de com
plementar aquela disposição pertinente à rotatividade para que a inviabilizás
semos de todo, atravês da agregação ao remédio que já trouxe o Relator, de 
outras duas medidas, isto é, a garantia de elevação do próprio piso do salário 
mínimo e, de outro lado, da adoção da proposição que fizemos no sentido de 
que se assegure ao trabalhador admitido em substituição tanto quanto perce
bia e teria direito a perceber o substituído. Se fizéssemos essa cadeia de víncu
los da multa do salário mínimo que se acresce e da garantia de tratamento 
igualitário de dois trabalhadores despedidos e admitidos, estaríamos espan
cando definitivamente a figura da rotatividade que pode, Sr. Relator, vir a 
pôr por terra todo esse belíssimo esforço que está contido na proposição go
vernamental. 

De outro lado, sabendo que vivemos um clima de abertura política, sa
bendo que ê da própria essência dos propósitos governamentais estender esse 
processo de abertura a todos os setores e segmentos da sociedade, sabemos 
que a abertura só se complementa se nós, do aspecto político,- atingirmos o 
social. E esse aspecto social se corporifica na valorização da atividade sindi
cal; e esta se realiza, na plenitude, através do direito de negociar. Creio que 
estamos abrindo um atalho, mas deveremos transformar o atalho, q~e pode 
ser estreito, Sr. Relator, numa avenida larga. A limitação da negociação pela 
produtividade da categoria profissional, já se tem dito várias vezes, é um con
ceito complexo, de certa forma abstrato, genérico e ensejador constantemente 
das mais variadas divergências e que poderá ser atropelado pelos fatos so· 
ciais, na medida em que vier a ser posto em vigor. Nós entendemos que seria 
de todo conveniente assegurar, em termos do aumento real, a negociação, 
como se diz na lei, mas uma negociação ampla, que tome por base a verdade e 
a produtividade. Não apenas a da categoria profissional, mas a produtividade 
lato sensu e, também, a lucratividade. E que se condicione esta negociação 
para que ela fique dentro dos parâmetros e das exigências do esforço brasilei
ro de combate à inflação pela inviabilidade de que do seu resultado saiam re
passes incidentes sobre os custos e, particularmente, sobre C?S preços dos bens 
de serviços. Creio que essa medida daria o toque necessário e indispensável 
com o qual estariamos, a um só tempo, atendendo ao sindicato e ao pró
prio empresariado brasileiro, que pude ouvir num debate, no sãbado, em São 
Paulo, debate com as 50 maioreS empresas bfasileiras que diziam da conve
niência e da necessidade de se ampliar esse dispositivo para que ele" pudesse 
ser adequadamente usado, respeitado e, por isso, válido na sua plena apli
cação. 

De outra parte, Sr. Relator, não me parece que se deva deixar de lado a 
possibilidade de se estabelecer, no próprio prazo de vigência da mecânica de 
reajuste, a possibilidade de nós distinguirmos situações. V. Ex• bem o fez ao 
suprimir ·a quarta faixa. Eu apelaria a V. E-X, para" que também suprimiSse a 
terceira, pelos mesmos motivos que o levaram a suprimir a quarta, para que 
se assegurass~ em última anãlise, a todo trabalhador assalariado brasileiro, o 
direito elementar à reposição daqUele valor que ganhava e que se viu perdido 
e corroído pela inflação. Pediria e apelaria para que examinasse,_ no sentido 
também de que se distinguisse o tratamento, não em !unção do índice, mas 
em função fundamentalmente do prazo, para que aqueles trabalhadores que 
constituem praticamente 70% da mão-de-obra ativa brasileira, que ganham 
até três salários mínimos e vivem a situação de dificuldade, que tantas vezes 
sobre elas se falou aqui, tenham a possibilidade de ver reposto o seu valor real 
de salário, num prazo de três- meses. 

Não creio que seja isto um estimulante inflacionário, que tanto se teme. 
TemoS tido inflação, Sr. RelS.tor, e essa inflação não tem vindo dessas cor
reções antecipadas, porque nunca as tivemos. O que eu acreçlitO_, _fun_damen
talmente, é que o trabalhador que percebe até três salários 111ínimos não tem 
capacidade financeira, não tem suporte econômico, não tem resistência, para 

esperar os seis meses, numa inflação que se faça num ritmo ascendente de 6 
ou de 7%. 

POr isso, Sr. Relator, sugiro a V. Ex•.que, sem que se tire do texto do P:ro~ 
jeto a idéia da semestralidade, como regra geral, se estabeleça, corno exceÇão 
que confirma a regra, para aqueles que estão na faixa menor de salário, mas 
maior na quantidade de trabalhadores por ela abrangidos, o direito a uma 
antecipação nesta reposição, que se faz imprescindível. Sabe bem V. Ex• que 
para eles a perda de salário significa a perda de um valor real, com o qual eles 
adquirem bens essenciais; para eles, é decisivo o prazo, até mais do que decisi .. 
vo seria o próprio índice. 

Sr. Relator, de outra parte e sem querer me alongar nestas consíde~ 
rações, solicitaria a atenção de V. Ex•, dentro deste: mesmo espírito que pauta 
o projeto, da conveniência de se alterar o que não ê substância, mas é modo 
operativo, no que pertine à mecânica de aferição dos dados que serão utiliza ... 
dos para a fixação do fator de reajuste, mas que incumbe ao projeto dar cer
tas regras básicas e certos balizamentos fundamentais. Isto não desvirtua, em 
absoluto, a proposta original. 

Por que não indicarmos alguns dos elementos fundamentais, alguns ele
mentos que devem ser referidos? Por que não dizermos que os bens a serem 
pesquisados devem ser prioritariamente aqueles de consumo usual da faixa 
assalariada de baixa renda? Por que não arguirmos e exigirmos no texto de lei 
que o levantamento se faça com amplitude nacional, onde se tenha, necessa
riamente, a amostragem da pequena, da média e da grande cidade? Por que, 
ilustre Relator, não tomarmos uma medida preventiva e genérica, ao con
trário do texto que propõe uma mecânica terapêutica e individualizada com 
relação aos índices? 

Sabemos nós quão diflcil é lidar com índices, quão complexos são os da
dos e as manipulações estatísticas, o quanto isiõ--gerilrâ de dúvidas e com a 
dúvida, quem sabe, a descrença e a insegurança do trabalhador. Por que dei
xar que a insatisfação permita a cada trabalhador ou a cada sindicato que, 
após a fixação dos índices, venham a argíiir da sua inexatidão, 
encaminhando-se, certamente, pelas vielas da ~urocracia? Por que não fazer
mos ao contr~rio? Por que não estabelecermos previamente a participação de 
empregadores e trabalhadores, através das suas entidades, por meio de um 
órgão absolutamente tripartite, que venha preventivamente acompanhar e a 
verificar as características absolutamente confiáveis do índice levantado e fi
xado? Não estaremos, com isto, mudando nada na substância da proposição. 
Estaremos, isto sim, aperfeiçoando; estaremos, isto sim, dando segurança e 
credibilidade; estaremos viabilizando uma confiabilidade que me parece de 
todo válida, inclusive politicamente, para a própria ação governamental. 

Isto posto, não gostaria de encerrar essa nossa intervenção, sem deixar 
de fazer uma referência expressa e especial à questão, que me parece crucial, 
daqueles trabalhadores que foram e não o são mais, hoje, amparados pela sis
temática previdenciãria. Sabemos perfeitamente que se trata de um mero cál
culo atuarial. E sabemos atê mais, por força até do que dispõe a lei, que afigu
ra o automatismo de correção, sempre que se eleva o salário mínimo, até por
que cada elevação determina uma agregação, um encaixe no fluxo financeiro 
da sistemática previdenciária. Já estâ af a lei vigente, que diz da possibilidade 
de que se venha a assegurar perfeitamente, num prazo que se dê de intervalo 
para a adequação burocrática da sistemática de previdência, para que se es
tenda o mesmo mecanismo, ilustre Relator, que se fixará para os salários e se 
estenda para os beneficiárioS da previdência social. E o art. 10 do projeto ori
ginal abriu as portas para tanto, viabilizou o acesso às emendas neste particu
lar, agregados valores contributivos, como serão. B de todo conveniente, em 
termos da própria posição de governo, estender esse projeto que nasce como 
a correção de valores monetários dos que ganham parcelas inelásticas, não 
apenas para os que constituem a população ativa, mas também para aqueles 
que já a constituíram e que agora vivem de um valor fixo, portanto, carentes 
de um remédio que lhes possibilite enfrentar o mal da inflação. 

Estas seriam, lato sensu, e de uma maneira bastante superficial, Sr. Rela
tor, as nossas sugestões, as nossas ponderações, que V. Ex• já bem as conhe
ce, porque sobre elas tivemos a oportunidade de debater. Eu as defendo, com 
o maior vigor, com a maior lealdade e com a maior confiança de que elas pos
sam ser efetivamente acolhidas, porque entendo que elas darão ao projeto a 
complementação indispensável para que, não apenas com isso se inviabilizem 
as críticas, mas que, sobretudo, darão a ele aquela dimensão social, aquela 
garantia de extensão e aquele tratamento favorável ao nosso trabalhador, 
sem lirismo e sem quimeras, que nós todos desejamos dar, dentro das con
dições da economia brasileira desta hora. 

Confio, realmente, no exame que fará da matêria e tenho esperanças de 
que possamos chegar a pontos de encontro nessas posições, no sentido de fa
zer desta bela iniciativa governamental numa caminhada de debates demo
cráticos e produtivos neste Congresso, da bela iniciativa governamental, um 
belo projeto capaz de, efetivamente, atender aos reclamos da sociedade brasi~ 
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leira, porque me parece ser este. em última análise. o intuito do Governo, da 
ARENA e inclusive da própria Oposição. Eram estas as minhas palavras, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Benedito Marcílio. 

O SR. BENEDITO MARCILIO- Sr. Presidente, nobre Relator, Sena
dor José Lins, Senadores e Deputados: 

Nestes poucos dias, após a conclusão do relatório de V. Ext, tive a opor
tunidade de examiná .. lo e, inicialmente, me causou u-ma certa estranheza que 
poucas emendas foram acatadas totalmente e outras parcialmente. Verifica
mos que o relatório está dentro do espirita do projeto, com pouquíssimas al
terações do texto original do projeto do Governo de que todos nós temos co
nhecimento e que não satisfaz aos interesses, aos anseios dos trabalhadores 
brasileiros. Estou à vontade para dizer isso, Sr. Relator, porque as lideranças 
sindicais deste Pafs, representando e representantes legítimos dos trabalhado
res brasileiros manifestaram-se, e são os únicos intereSSados, contrários a esse 
projeto. 

No nosso modo de ver o projeto é um presente de grego para oS traba
lhadores. Dá aquilo que os trabalhadores não querem porque não satisfaz os 
seus objetivos. ~ o presente de grego que o Ministro do Trabalho e o Gover
no estão encaminhando a este Congresso para os trabalhadores; um presente 
de grego. 

Verificamos aqui 187 emendas e dois substitutivos. Como sindicalista 
que sou também, me causou até uma certa alegria por ver assim tantas emen
das que vêm de encontro aos anseios, aos interesses dos trabalhadores. Mas 
essa alegria durou muito pouco porque. ao examinar o nosso relatório, verifi
camos que a maioria das emendas que dizem respeito ao interesse do traba
lhador não estão inseridas no relatório do nobre Senador José Lins. 

Uma delas tive eu a felicidade de elaborar, mas com surpresa vejo outros 
companheiros que encaminharam uma subemenda à Mesa e examinando 
aqui. verifiquei que ela diz respeito à Emenda 57, onde se estende o reajuste auto-

. mático para os trabalhadores rurais. E me causou estranheza porque a Emenda 
57, conform~ está no avulso, na forma que estã a redação por mim 
apresentada, ela atende aos interesses dos trabalh-adores rurais. InfeÜzmente, 
o relatório de V. E:v estâ, realmente, excluindo a viabilidade desse atendi· 
menta. Então, gostaria de saber, nobre Relator, Senador José Lins, com todo 
o respeito que tenho por V. Ex• se realmente houve um equívoco de redação 
ou se a emenda não satisfaz aos objetivos de ~stender e atender aos trabalha
dores rurais ou se estão havendo interesses contrários aos nossos, no sentido 
de que a emenda não seja aprovada, da forma que V. Ext acatou. Digo, inclu
sive, Sr. Relator, que mesmo aprovada essa emenda, verificamos que o rela
tório ainda estâ muito aquém das nossas reais necessidades. Nós trabalhado
res, que defendemos as livres negociações diretas entre empregado c emprega
dor, através das convenções coletivas de trabalho. inclusive com a viabilidade 
da participação dos bens de produção que nós, trabalhadores, produzimos, e 
por esse projeto, infelizmente, vamos discutir índice de produtividade. Nós 
defendemos o pleno direito da Justiça do Trabalho, o poder normativo da 
Justiça do Trabalho no sentido que, havendo divergência entre capital e tra
balho, ela fosse o órgão de decisão, mas com pleno poder para julgar o dissí
dio, a divergência.lsto, também, não foi' acolhido. Ouvimos o depoimento do 
nobre Senador Aloysio Chaves, dando conta de que desde o gOverno Getúlio 
até o governo Geisc::l, os trabalhadores sempre estiveram num plano secun
dário; nenhuma lei no interesse do trabalhador foi aprovada pelos Poderes 
Executivo ou Legislativo que viesse ao encontro dos interesses do trabalha
dor. Então, a gente sente realmente, que os trabalhadores ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO MARC!LIO - Pois não. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Eu não disse que nenhuma lei tivesse de 
ser aprovada cm beneficio dos trabalhadores. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Mas qual foi aprovada? 

O SR. ALOYSIO CHAVES- Toda legislação trabalhista que existe de 
43 pàra cá. 

O SR. BENEDITO MARCIL!O - Os salários ... 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Várias. O que declarei foi que a escala 
móvel de salêrios, que foi objcto de vârias tentativas de l~s, todos os projetas 
para instituir escala móvel de salârios fracassaram desde 51 para câ. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - O que significa dizer que os traba
lhadores continUam, realmente, dentro da mesmo processo de marginali
zação nestes longos anos, haja vista que o Governo procurou agora encami-

nhar ao Congresso este projeto, conforme V. Ext disse, que vem de encontro 
aos interesses do trabalhador. Mas, na realidade, o projeto não permite as ne· 
gociações diretas; não devolve o poder normativo à Justiça do Trabalho; não 
permite o reajustamento aos servidores públicos; não permite o reajustamen
tos aos aposentados; não permite o reajustamento aos pensionistas. Esse pro
jeto vai tirar de quem ganha um salário razoâvel e não distribui para os traba
lhadores de menos rendimento. 

V. Ex•., como Relator_, não acatou a reivindicação de emendas com refe
rência de prOibição da rotatividade. A emenda que V. Ext apresentou, como 
multa para aqueles que forem despedidos até o 59 mês, dentro dos 30 dias an
tes da aplicação do reajuste, é uma emenda que demonstra boa intenção de S. 
Ext. Mas, na J:irãtica~ Ext o que ·a-Contece? Os trabalhadores passarão a ser 
despedidos antes do 59 mês ou após o 69 mês. Resultado: tira de quem ganha 
mais e não dá para quem ganha menos porque a rotatividade continua sendo 
estimulada. 

Companheiro, gostaria de um debate com V. Ex". Se quiser um aparte, 
darei a V. Ex". Asseguro que gostaria de um debate com V. Ex•. Vamos deba
ter. Estamos aqui para debater o projeto. 

Acho que da forma como o Senador colocou aquela multa de um salário, 
na forma como está, os empregadores dispensarão os trabalhadores até o 49 
mês c ficam isentos do pagamento da multa: ou após o 69 mês, também ficam 
isentos do pagamento da multa. Então, continuamos tirando de quem ganha 
uma faixa maior e não distribuindo para uma faixa menor porque a rotativi
dade vem ai. 

O projeto é tão ruim, inclusive o relatório, porque o relatório também 
não satisfaz aos nossos objetivos, embora cheio de intenções por parte do Se
nador, que, até o momento' não ouvi nenhum pronunciamento do setor em
presarial posicionando .. se contra o projeto. E são os patrões que vão pagar. 
Estão at sorrindo. Não ouvi um pronunciamento dos empregadores, ou de 
federações, ou de sindicatos de patrões se posicionando contra esse projeto. 
Vejo a intenção do Governo de procurar melhorar a situação dos trabalhado
res. Mas, nos pontos onde o Governo tem in_strumentos, toda a sua prerroga
tiva do direito de Presidente para impor à Nação o verdadeiro valor do traba
lho, valor do salário, que ê o combate ao custo de vida, também não vejo ne
nhuma medida positiva por parte do GoYerno. 

Então,, vejo realmente que a intenção desse projeto do Governo é justa
mente frear o movimento operário dos que estão cansados de passar fome, 
sofrer a conseqüência de uma politica de arrocho salarial e cercear essas ini
ciativas das lideranças sindicais. Inclusive, no mês de março deste ano, foi 
dado um exemplo à nação, por mais uma iniciativa atravês da mobilização 
dos trabalhadores, na prática fomos à negociação direta com os empresários. 
e conseguimos um reajustamento de acordo com as nossas necessidades. 

Este projeto- tem um endereço certo, é justamente fazer com que os tJ;a
balhadores calem suas vozes e as suas ações; no sentido de conseguir o con
trato coletivo de trabalho; a livre negociação direta entre capital e trabalho. 
Verificamos também, Senador, com referência ao art. 69 do parãgrafo único 
do relatório, onde se diz aqui a respeito do trabalhador avulso, também uma 
redação que não satisfaz aos interesses desses trabalhadores. E gostaria de 
acrescentar, no seu parâgrafo único, uma redação constando modificar o 
substitutivo do parãgrafo único do art. 69, que serã retificado assim: ·~Quan
do se tratar de trabalhadores avulsos da orla marítima subordinadas à Supe
rintendência Nacional da Marinha Mercante, SUNAMAN, compete rever os 
salãrios e taxas de produção." 

Çom referência à proposta da rotatividade Cu gostaria de sugerir. O art. 
19 do Relatório do Senador José Lins, passa a ter a seguinte redação: HQ em
pregado dispensado sem justa causa terâ direito à indenização adicional equi· 
valente a um salário mensal, seja ele ou não optante pelo Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço." 

Aí, Ext, as intenções do nobre Senador estariam realmente coroadas de 
êxito porque eliminariam de fato esse crime que está se estabelecendo com os 
trabalhadores, que é a rotatividade. 

Por tudo isso é que eut naturalmente, sinto dizer-lhe que o relatório está 
dentro do princípio do projeto; e o relatório e o projeto não satisfazem. Gos~ 
taríamos de lembrar aos Srs. Deputados c Senadores que compõe esta Comis
são Mista e que muito bem estão representados nesta Casa e representando os 
interesses dos seus Estados e também dos trabalhadores dos seus Estados, 
que deveremos aqui deixar de lado nossas posições políticas c pensar •.. 

O SR. NILSON GILSON - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Pois não. 

O SR. NILSON GU~SON- V. Ex• estâ propondo uma modificação no 
art. 69 parágrafo único, do substitutivo do ilUstre Relator'? Qual é a redação 
que V. Ex• estã propondo? 
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O SR. BENEDITO MARCILIO - E! a que está no art. 6•, parágrafo ú· 
nico, do Relator. Seria uma redação substitutiva de como tratar os trabalha
dores avulsos da orla marítima subordinados à Superintendência Nacional da 
Marinha Mercante - -SUNAMAM. Compete rever os salários e taxas de 
produção. 

O SR. NILSON GIBSON - Compete à SUNAMAM rever, não é? 
O SR. BENEDITO MARCILIO - Exatamonte. 
O SR. NILSON GIBSON - Nós concordamos com V. Ex•. 
O SR. BENEDITO MARCILIO - Obrigado. 
Por tudo isso, Sr. Presidente, se realmente quisermos fazer alguma coisa 

de interesse dos trabalhadores, devemos rever realmente algumas emendas 
que foram apresentadas e que infelizmente não foram aProvadas Pelo Rela
tor. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Advirto a V. Ex• que seu tem
po é de 15 minutos; V. Ex• jâ ultrapassou 10 minutos do seu tempo, mas ain~ 
da tem três. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Muito obrigado, Sr. Presidente. 
É que realmente não devemos deixar passar esse projeto como medida 

paliativa. Se o problema do salário do trabalhador toca de perto a nossa sen~ 
sibilidade, não vamos aqui perder está oportunidade de apresentar um proje
to de lei que possibilite as negociações diretas entre os sindicatos e os empre
sários e a volta -do poder normativo~ a Justiça do Trabalho, São dois pontos 
importantes que os trabalhadores reivindicam hã muitos anos. Estâ nas nos
sas mãos a possibilidade da concretização dessa reivindicação E todos esses 
dispositivos que estão aí;~-que- nós denominamos as leis do arrocho salarial, 
que sejam revogados. Todos esses artigos que contrariam os interesses dos 
trabalhadores em defesa aos salários. O 623, por exemPlo, nobre Relator. 
Vamos atê admitir aqUi que nós, numa convenção coletiva, conforme o 
Decreto-lei n9 229, de 28 de fevereiro de 1967, chegássemos em uma fábrica e 
celebrássemos um acordo coletivo, de acordo com a sistemática da política 
salarial do Governo. São decretados os índices mensalmente. Os índices 
atualmente, estão em 44%. Se nós fizermos um acordo de 60%, o Tribunal ho
mologa. a Procuradoria recorre ao Tribunal Superior, porque contrariou o 
dispositivo da lei de política salarial do Governo. E daí eu pergunto: se esta
mos discutindo a mudança da política salarial, é necessário que se revoguem 
todas as leis que já estão su:PCr-adãs. no tempo e no espaço. Do contrário, nós 
somos obrigados a nos posicionar contra esse projeto c continuar incentivan
do as bases. os trabalhadores a ir às ruas, no sentido de fazer valer o seu peso, 
no sentido_ de conquistar a justiça social plancjada pelos trabalhadores. 

Era isso" que cu tínha a dizer, Sr. Presidente, Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE ( Alceu Collares)- Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Adhemar Guisi. -

O SR. ADHEMAR GH!Sl- Nobre congressistas, creio que a mat~ria 
que estâ exaustivamente discutida, e a esta altura dos debates que se vêm 
mantendo dentro e fora desta Comissão, já se chegou a um consenso relativa~ 
mente àqueles pontos mais polêmicos e que estariam a justificar algumas mo
dificações. 

Por razões de natureza absolutamente pessoal, Sr. Presidente, gostaria 
de permanecer apenas em termos de apelo e ~e solici~aç~o ao Sr. Relator para 
que fizesse por tornar clara a inclusão, o enquadramento, a extensão do tra
balhador de salário míriiiD.o nos -benefícioS- dessa legisl3.-çà0-. --

Creio que assim fazendo, eStaríamos dando um passo importante, no 
que concerne a um esclarecimento que nos parece constituir uma lacuna denM 
tro des:;a proposição que, no conjunto, merece, -~oltlO jâ evidenciou o nobre 
Deputado Chiarelli, o nosso aplauso, c que com reformulações, embora de 
pequeno porte, do nobre Senador José Lins, também tiveram um aperfeiçoa
mento digno de nota e de louvor. _Nestas condições, Sr. Presidente, perm_a~ 
neço tão-somente adstrito a esta manifestaçãO,· solicitando que no seu pro
nunciamento final fizesse o Sr. Relator a inclusão expressa da extenção dobe
neficio da legislação, ou melhor, do projeto ora em disçussão, ao trabalhador 
de salário mínimo. 

Era a consideração que desejaria fazer. Reservo-me, Sr. Presidente~ para 
o plenário do Congresso Nacional, quanto à discussão de outros aspectos re
lacionados com a matéria. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collaros)- Com a palavra o nobre Sena· 
dor Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, Srs. Longressistas: 
Em 1978- e o fato foi destacado hã poucos instantes pelo eminente Se

nador Aloysio Chaves- fui autor de projeto de lei, estabelecendo a obrigato
riedade de revisão semestral dos níveis de salário mínimo cm todo o País. 
Aquela proposição tramitoU nõ Senado Federal, logrando guarida unânime 
em todas as Comissões Técnicas. Na Comissão de Constituição c Justiça, a 

sua jliridicidade e cOnstituCfonalidade foram proclamadas em parecer da la~ 
vra do então Senador e hoje Ministro do Tribunal Federal de Recursos, o Sr. 
Wilson Gonçalves. Na Comissão de Legislação Social, coube ao nosso emi
nente Colega, Senador Roberto Saturnino, aqui presente, proferir brilhante 
parecer, recOmeildando aos membros daquele Órgão técnicos e acolhimento 
da nossa iniciativa. ---

Embora em 1978 não tenha sido procedida a apreciação da matéria pelo 
plenário do Senado Federal, ao iniciar-se a presente legislatura, a proposição 
foi reabilitada através de requerimento calcado na letra regimental, 
iniciando-se, então, a sua nova tramitação; e, ao se discutir a possibilidade de 
adotar o Governo a revisão semestral de salários, o nobre Líder da nossa Re
presentação, o S-enador PaulO Brt?sSard, pretendeu beneficiar a tramitação do 
prój"elo, ·com o rito regimCntardã-urgência, requerendo-o ao Plenário do Se· 
nado Federal. 

Lamentavelmente, Sr. Presidente, a matéria não pôde tramitar em regi~ 
me de urgência e aguarda, ainda, uma decisão das nobres Lideranças, para a 
sua inserção na Ordem do Dia, agora indiscutivelmente defasada em razão da 
iniciativa do Governo que, neste momento, é objeto de apreciação por esta 
Comissão Mista. -

Quando chegou a esta Casa a proposição do Governo, Sr. Presidente e 
Srs. Congressistas, entendi que seria oportuna a apresentação de uma emenda 
que possibilitasse a unificação de salários em todo o País. No projeto a que 
me referi, em 1978, estava também prevista esta unificação, com a gradativa 
redução das várias regiões em que, para fins de fixação de salário, se subdivide 
o território nacional. Apresentei esta emenda· ela é a de n9 181- c o nobre 
Senador Dinartc Mariz, inspirado nas mesmas razões, nos mesmos objetivos, 
que outros não são se não o do pauperismo no seio das classes trabalhadoras 
do Nordeste, entendeu S. Ex• de buscar esse mesmo intento através de uma 
emenda que praticamente, se diverge na redação, é idêntica nos seus objeti
vos. 

Por isto, Sr. Presidente, farei chegar às mãôs de V. Ex• um requerimento 
subscrito pelo nobre Senador Dinarte Mariz c por mim, solicitando a V. Ex• 
que a apreciação desta duas emendas* a de n9l81 c 187- se processe de forma 
conjunta, para fins de concessão de destaque e conseqüente votação. Eu me 
dispensaria, aqui, de tecer outras considerações em torno da justeza desta 
nosSã. iniciativa, já qtié o itobre Senador Dinarte Mariz o fez com aquela vee
mência e aquele brilho que lhe são proverbiais, destacando que não é mais 
Possível se remunerar, com um salário minimo de CrS 1.600,00, o trabalha
dor nordestino, aquele trabalhador que, recebendo um salário rnruno, um sa~ 
lârio irrisório, um salãrio insignificante, vive hUmilhado, enfrentando as mais 
duras privações. Nesta humilhação, Sr. Presidente, nós constatamos, até mes
mo nesta sala, na tarde de hoje, porque neste lambri que serve de flanclógrafo 
improvisado, nem sequer hã fixação de um quadro alusivo ao salário mínimo 
pago nos Estados do Norte c Nordeste que integram a 3' região, porque ar se 
tornaria ainda mais patente, ainda mais notória, ainda mais visível, essa dis* 
cf1lnínação- Que cria urtiá Sifüa.Ç"ão insustentável pa-ra os trabalhadores do 
Nordeste. 

Daí o requerimento, Sr. Presidente, e a nossa expectativa, a nossa espe~ 
rança, de que os eminentes Congressistas resolvam acolher as nossas emen
das, que são idênticas, nos Seus objetivos- à unificaçâ:o do salário mínimo no 
País. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collaros) -A Mesa recebo o seu requeri· 
menta. 

Eu convido o ilustre Deputado Adhemar Ghisi para assumir a Prcsiden~ 
cia desta ComisSão Mista, a fim de que cu possa Utiliar o meu tempo na con
dição de Parlamentar, e colocar. ali, o meu cartaz que outros, cm outras reu~ 
niões, quiseram retirar. Ê aquele que se refere ao roubo que estão fazendo 
contra os trabalhadores brasileiros de salário mínimo. 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- Com a palavra o nobre De· 
putado Alceu Collares, orador inscrito. 

O SR. ALCEU COLLARES -Sr. Presidente, ou posso esperar um ins· 
tante o nobre Relator? 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- Vamos aguardar um instan-

A sessão está. suspensa no tempo necessárío ao retorno do nobre Relator. 
(A reuniãó é suspensa por cin~o minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (ADHEMAR GHISI)- Está reaberta a sessão. 
Tem a palavra o nobre Deputado Alceu Collares, pelo prazo de 15 minu~ 

tos, para apresentar as suas considerações a respeito do Projeto n9 26/79, 
após termos ouvido o parecer do nobre Relator, Sr. Senador José Lins. 
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Srs. Parlamentares, solicitamOs a gentileza no sentido de que V. Exas. to
mem assento nos seus lugares, para que o nobre Deputado Alceu Collares, 
possa ser ouvido. 

O SR. ALCEU COLLARES - Eu acho que o nobre Relator não estâ a 
fim de nos ouvir ... 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- Com a palavra V. Ex• 

O SR. ALCEU COLLARES - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
Algumas coisas ficaram perfeitamente claras na discussão que se preces. 

sou antes e durante esta sessão de hoje. Uma delas, com a quase unanimidade 
da Comissão, formulando um apelo ao nobre Relator, para que permita que 
se instaure no Brasil o salário mínimo único; não é o salário mínimo justo, 
mas o salário mínimo único. 

O outro apelo, quase coletivo, é o de que o Relator permita que no seu 
substitutivo se inclua o salário mínimo também como instrumento a sofrer as 
correções semestralmente. 

Se S. Ex• assim não proceder, Sr. Relator, ocorrerá uma das mais violen
tas rotatividades de mão·de-obra. E é preciso que os nobres companheiros 
desta Comissão, de um ou outro Partido, tenham consciência profunda deste 
problema social que será criado, principalmente no campo. 

Veja, nobre Relator, que se o salário mínimo de Cr$ 2.268,00 no primei
ro semestre receber uma correção de 20% com mais os 2% correspondentes 
aos 10% da elevação do custo de vida, teremos um _salário de Cr$ 2.750,00, 
aproximadamente. Ora, se não alterar o valor do salário mfnimo~ se conti
nuar dois mil duzentQs e poucos e somente os que estiverem recebendo o sa
lário mfnimo passarem a·-rec-eber 2 mil 700 e poucos cruzeiros, é evidente que 
eles todos serão despedidos para ser admitida uma nova leva de trabalhado
res de salário mínimo. 

Veja bem a crise social que o projeto quer criar. O projeto não pode
vejam bem Srs. Congressistas - o projeto não pode deixar de aplicar o fato r 
1.1 sobre aquelas pessoas que ganham saláriO ritíniiilo. Quem estiver empre
gado e ganhando salário mínimo vai receber o aumento de 22%; então, passa. 
rã a receber Cr$ 2.766,90. Mas no momento em que o empregador, principal
mente o rural, for obrigado a pagar esse aumento para o trabalhador quere
cebe o mínimo, ele naturalmente vai dispensar, para admitir mão-de-obra no· 
va, pelo valor do salário mínimo, que é de Cr$ 2.268,00. Esta contradição não 
pode deixar de ser sanada por esta COmissão, se efetivamentc, na alma_cle to
dos nós, hã a preocupação social de minimizar os conflitos que ocorrem no 
campo trabalhista. 

No segundo semestre, o salário vai passar para Cr$ 3.375,61, isto é, en
quanto o Governo, pela lei atual, é obrigado a aumentar o salãrio mínimo 
urna vez por ano, dentro do ano, quem ganha salário mínimo poderâ ter duas 
correções. Se isso ocorrer, não tenha dúvida nenhuma, eminente Senador Jo
sé Lins, a rotatividade da mão-de .. obra será profundamente intensificada. 

Estou apresentando uma subemenda. Veja bem, eu não deveria chamar a 
atenção para um problema que me parece tenha passado, talvez, despercebi
do. No art. 16, o Relator diz: "o Poder Executivo, observada a legislação per
tinente, ajustará". V. Ex• não está dizendo que pod~ aju~t-ªr. V!_ Ex• está de
terminando ao Executivo que ele ajustará, e acho que V. Ex• faz na forma 
mais correta possível, utilizando o verbo na forma imperativa; ele ajustará a 
política d_o salário mínimo aos objetivos desta lei". Estou oferecendo uma su~ 
bemenda para substituir a expressão .. aos objetivos," para ~·as disposições 
desta lei". Penso que se assim V. Ex• permitir que se altere, sem dúvida algu
ma estaremos incluindo o salário mínimo, também, nas disposições desta lei 
ou deste projeto. Se isto não ocorrer e ficar com esta redação, é possível que o 
Executivo dê à expressão .. aos objetivos", não aos elementos fundamentais 
do próprio projeto. 

Ao final do trabalho de V. Ex•, no art. 19, V. Ex• fala que a lei entrará 
em vigor no dia 1'1 de novembro, e depois diz que .. independentemente de sua 
regulamentação pelo Poder Executivo, no prazo de 90 dias, a contar de sua 
publicação". Parece-me que nesse dispositivo, poi uma necessidade de técni
ca legislativa, essas duas condições não podem existir num mesmo artigo ou 
no mesmo dispositivo. Ou a lei entra, na sua totalidade, em vigor a partir da 
sua publicação ou a partir de 19 de novembro e, conseqUentemente, é preciso 
que se diga nobre Relator, que toda lei, quando tiver necessidade de sua regu
lamentação, não necessita dizer, no próprio texto, que tem de ser regulamen
tada. O Executivo, quando assim achar conveniente e necessário, tem poderes 
para sua regulamentação. ~perfeitamente dispensável, e será até uma redun· 
dância, e mais, um erro de técnica legislativa, colocar os dois elementos no 
mesmo dispositivo: um que a lei entra em vigor em }9 de novembro; e depois, 
dizer que vai ser regulamentada no prazo de 90 dias. Ou entra no dia l'~ de no
vembro em vigor, ou vai esperar a regulamentação. Enquanto ela não ocor
rer, a lei não entrará em vigor. 

No art. IS do substitutivo, diz-se que .. o Poder Executivo poderá estabe~ 
lecer, a partir de 19 de janeiro de 1981, periodicidade diversa da prevista no 
ª':rt. J9_ desta lei''. Eu pediria, por _todos os santos legisladores, que V. Ex• su

.primisse esse art. 15. Não é hâbito, não é costume que nós venhamos a dele
gar poderes ao Executivo, quando ele não os pede. V. Ex•. aqui, estâ de forma 
direta, concreta, objetiva, delegando poderes até, se o Poder Executivo quiser 
transforme essa periodicidade num triênio, num quadriênio, num qOinqilê
nio. V. Ex• não dã limite nenhum ao Executivo para que ele possa alterar a 
periodicidade dentro de um ano, dois anos; ele pode reduzir, mas pode au
mentar e tanto quanto queira, tanto quanto deseje. Parece·me que não é de 
boa técnica legislativa a extensão, a elastividade dessa delegação de poderes. 
Muito melhor ficaria que o Executivo, quando julgasse necessária a alteração 
da periodicidade maior ou menor, encaminhasse ao Congresso Nacional um 
outro pedido para revogar a lei nesta parte. 

Sr. Presidente, falamos no problemas da produtividade. Queria mais 
uma vez retornar ao assunto, porque ele vai se transformar num instrumento 
de crise social. Nenhum dos Sindicatos, de patrões ou empregados, terâ con .. 
dições de medir a produtividade profissional. 

O que é a produtividade profissional? Como pode ser mensurada? A pro .. 
dutividade profissional é da empresa, ê a produtividade do setor, ou é a pro~ 
dutividade de todos os profissionais de uma determinada categoria profissio .. 
nal? Os metalúrgicos; como vai se medir, tirando ou medindo a produtividade 
de todas as empresas que exercem ou que produzem nesse campo? 

Isto aqui não me permite concordar com o nobre Deputado Carlos Chia· 
relii, quando diz que o Governo tem boas intenções. Até agora, todas as leis 
que ___ viêfarrt para -cã, a partir- da Lei n'~ 4.725 ... Tenho dificuldade de falar 
quando há um murmúrio e acabo não podendo raciocinar direito. 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- Com a palavra o Deputado 
Alceu Collares. 

O SR. ALCEU COLLARES- Isso é um programa de concepção filo
sófica do Sr. Ministro do Trabalho. Ninguéin vai mudar isso aqui, mas eu 
quero chamar atenção: o Sr. não vai mudar, porque afinal o Ministro jã disse 
que não pode mudar. E o Governo, quando diz ... 

Alguém quer um aparte? Imaginei que V. Ex• desejasse um aparte. 
Houve ordem lã de cima para aprovar esse negócio tal e qual como ele 

está. 
O SR. NILSON GILSON - V. Ex• recebeu a ordem? 

O SR. ALCEU COLLARES- Eu não rci:ebo ordem, sou daqueles ho
mens que não recebem ordem. Se V. Ex• já recebeu, faça e cumpra a ordem; 
faça como sempre tem feito. Não saia desta linha, porque V. Ex• pode perder 
a confiabilidade do Governo. Depois, todos que assim fizeram se deram mal 
nas eleições seguintes. Eu não recebi e não_receberia; por isso que estou no 
Partido de Oposição, para não receber ordem! Mas o Ministro do Trabalho ... 

Eu até estou usando uma linguagem assim, porque eu sei que daqui, pau~ 
ca coisa vai sair. Eu sei que, pessoalmente, V, Ex•, na condição de Relator te
ria a melhor das boas vontades, para fazer grandes alterações. 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- V. Ex• me permite um aparte? Eu acho 
que V. Ex• está pré-julgando. V. Ex• não tem o direito de julgar a minha 
consciência. 

O SR. ALCEU COLLARES - Eu não estou julgando a sua consciên
cia. Estou julgando a probabilidade de um comportamento político, dentro de 
quadros, dentro de circunstâncias, dentro de conjunturas. ~muito difícil sair 
desta camisa de força. Aqui, eu tenho certeza absoluta que se houvesse inteira 
liberdade para votar este projeto, ele não seria aprovado. Se não houvesse 
pressões que ocorreram, e que ocorrem sempre, eu tenho certeza que os inte
grantes da Aliança Renovadora Nacional não seriam insenssíveis a isto que 
está. aqui, e que vai ser inStrumento de crise social, no Brasil, mormente quan~ 
do a ARENA, reunida, elaborou trabalho respeitável, e encaminhou ao Go
verno. Parte desse trabalho estâ aqui na Comissão Mista e lamentavelmente 
quase nada foi aprov-eitado. Por isso que, nesta hora, é preciso se dizer exata· 
mente isto. 

Sr. Presidente, veja esta expressão: .. conjuntamente com o acréscimo ve
rificado na produtividade da categoria profissional". Não hã como medir. 
No Brasil, não hã como medir, Sr. Relator. Isto vai ser o problema mais 
sério. Por que o Governo não retira esta expressão c diz que os aumentos 
reais de salários deverão ser feitos através da livre negociação coletiva de tra· 
balho entre empregadores e empregados? Qual a razão de o Governo assumir 
esta paternidade para defender os empresários? Aqui estâ a defesa dos empre
sários. A intervenção do Estado não é: para defender os trabalhadores. Se al
guém disser, com esta expressão, que quer defender os trabalhadores, eu po
derei dizer que está equivocado, ou está mentido, conscientemente. contra os 
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trabalhadores. Por que limitar os aumentos reais e anuais apenas ao fator de 
produtividade profissional? Por que não abrir o leque? Por que o Governo 
não fica de magistrado, longe das partes, permitindo que elas se acertem, 
através da livre negociação coletiva de trabalho, que é o instrumento gerador 
do direito social, dentro do capitalismo? Ou aqui não estamos vivendo no ca
pitalismo? Quando o Governo diz que é a livre iniciativa, a conCorrêl).çia de 
mercado, ele faz isto para quem? Ele faz isso para os empresários. E por que 
ele não faz isso para os tl-abalhadores? Essa mercadoria que os trabalhadores 
vendem, que é a sua energia, que é o seu trabalho, é sagrada, porque é fruto 
de seu suor, da sua saúde, que se desgasta à medida do tempo, das condições 
cm que ele desempenha atividades. Pois aqui, o GovernO não defende a livre 
iniciativa. Aqui, ele não é defensor da livre iniciativa. E se o relator pudesse, 
eu sei que alteraria isto, porque não há argumento contra. Estou desafiando 
qualquer um Senador, qualquer um Deputado, da Aliança Renovadora Na
cional, para discutir esta matéria, porque quem sabe se eu não estou equivo
cado nas afirmações. que eu faço? Ou todos estão conscientes de que é assim, e 
ficam no silêncio e na omissão, que é altamente perigosa? 

. O SR. ALOYSIO CHAVES- Nobre Deputado, V. Ex• sabe que não ê 
assim. V. Ex• estâ se colocando na posição de dono da verdade. Eu reco~ 
nheço que vai ser difícil mensurar, medir a produtividade da categoria pro tis~ 
sional que vai dizer a produtividade da mão~de-obra. A produtividade teria 
que ser apropriada em função de outros fatores. Mas essa dificuldade vai per~ 
mitir que através da liVrC-negociação que V. Ex• defende com toda a ênfase, 
que P.U acho, perfeitamente, válida, através desta livre negociação cheguém os 
empregados e os empregadores a um quantum, a um percentual que represen
tará, sem dúvida alguma, essa produtividade. A livre negociação, como 
V. Ex• propôs no seu substitutivo para o sa~âJio real, essa rpesma livre nego
ciação é que vai co-nduzir à indicação e à fixação dessa produtividade, cada 
qual apresentando seus dados, seus elementos, seus índices. os fatores de que 
dispõe e atravês deste entendimento chegar-se-â a uma forma que definirá 
essa produtividade, da mesma maneira que através da livre negociação se che
garia a uma forma, a um número: a um dado com que se fixaria o salário real, 
o aumento para o salário real... 

O SR. ALCEU COLLARES- Nobre Senador;eugosto muito de deba
ter com V. Ex• ... 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- V. Ex• estâ ocupando a tem
po de quinze minutos, de inodo que V. Ex• terá mais dois minutos para encer~ 
rar as suas considerações .. 

O SR. ALCEU COLLARES- Respondendo ao nobre Senador, eu gos
to muito de debater com o Senador, porque ele tem lógica no seu pensamen
to. Só que a premissa da qual ele partiu é absolutamente errada. Talvez não 
tenha interpretado corretamente o dispositivo. O dispositivo não permite Ii~ 
vre negociação nenhuma. V. Ex• está equivocado, quando diz que aqui tem 
livre negociação coletiva de trabalho. Não tem. Não existe! Eu quero que 
V. Ex• veja onde tem. Não há negociação coletiva quand<? se diz que tem que 
ser feita com base na produtividade. E a lucratividade? E a rentabilidade da 
empresa? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - A produtividade vai redundar naquilo 
que for aferir através dos elementos que serão discutidos livremente pelas 
partes, colocados à disposição da Justiça do Trabalho, e das entidades. 

O SR. ALCEU COLLARES - Lâ os trabalhadores-podem livremente 
discutir o casamento, desde que seja com a Maria; ele vai caªar com a Maria, 
não é? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Analisar o valor ... 

O SR. ALCEU COLLARES- Senador, por favor! Eu vou tentar, não 
vou cassar o· aparte de V. Ex•; o problema é o meu tempo. Mas se V. Ex•, 
durante todo esse tempo em que está aqui discutindo, chega a essa conclusão, 
eu me permito continuar dis-cutindo -sozinho, aproveitando os_ meus dois mi
nutos que talvez não sejam mais dois minutos._Mas aqUi não tem livre nego~ 
ciação coletiva nenhuma. Se alguém pensa isso, que pode ter em determina
das empresas, pode não ter produtividade, e tem lucratividadc, porque o cm~ 
presârio aumenta os lucros, aumenta os preços de sua produção, da sua mer
cadoria ... Vejam os absurdos que nós vamos fazer. Basta que se diga que o 
aumento de salário poderá ser estipulado por convenção, acordo coletivo, e 
sentença normativa. 

O SR. NILSON GIBSON - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. PRJ?~HDENTE (Adhemar Ghisi)- V. Ex• não tem tempo sufi
ciente para conceder apartes. 

O SR. NILSON GIBSON- Sr. Deputado, onde fica a produtividade de 
onze milhões e quatrocentos mil trabalhadores rurais? Como é que ela vai ser 
apurada? Como vai ser apurada, por exemplo, a produtividade dos professo~ 
res? Como vai ser apurada dos trabalhadores que trabalham em empresas de 
prestação de serviços? 

O SR. ALCEU COLLARES- Sr. Presidente, para terminar, eu quero 
apresentar estas submendas, sem muitas esperanças. Eu já estou hã dez anos 
aqui e a ARENA nunca mudou, sempre foi a mesma. Não ê agora que ela vai 
mudar. 

Estou aqui hâ nove anos e a ARENA tem votado sistematicamente se
gundo o que o Governo manda fazer. 

Quero fazer um outro apelo, para votar o salário mfnimo do Senador Di~ 
narte Mariz. Vamos votar Jivrementet Voe&; têm liberdade'? Votem nele~ en~ 
tão. A liberdade da ARENA , aqui, ê igual à do trabalhador na negociação 
coletiva de trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- Esta presidência concede al
guns segundos finais ao nobre Deputado Alceu Collarcs, para que possa en~ 
cerrar as suas considerações. 

O SR. ALCEU COLLARES - Relevo o nobre Senador Aloysio Cha
ves, porque ele está chegando hã pouco e não sabe os mecanismos internos de 
funcionamento. Queria fazer um outro apelo. 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi) - Continua com a palavra o 
nobre Deputado Alceu Collares. Pediria ao nobre Deputado que não conce
desse mais apartes. 

O SR. ALCEU COLLARES - Esta é a negociação livre coletiva que 
iremos ter, não é? Queria fazer Um apelo. Todos os Senadores e Deputados da 
ARENA e do MDB são favoráveis à extensão de mecanismos de reajusta
mento de correções aos funcionãrios públicos. Não ouvi de ninguém; muitos 
até apresentaram emendas. Todos também são favorâveis a extensão dos be
neficies da lei aos servidores das empresas ptíblicas de economia. 

O SR. NILSON GIBSON - Somos todos favoráveis. 

O SR. ALCEU COLLARES - Todos também são favoráveis à exten
são dos benefícios aos seguradOs da Previdência -Social. E por que a Comissão 
Mista não tira, suigenéricamétlte, um docunientO da ARENA e do MDB, agora 
para encaminhar ao Presidente da Reptíblica, apontando essas falhas do pro~ 
jeto e pedindo para que ele encaminhe, tanto quanto possível o mais rãpido 
mensagens para estender os benefícios desta lei aos funcionários ptíblicos ati
vos e inativos, aos segurados da Previdência Social. 

O SR. - (Inaudível) 

O SR. ALCEU COLLARES- V. Ex• já tem intimidades com o Palá-
cio. 

Termino, Sr. Presidente. _ 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi)- Estâ terminado o prazo con
cedido pela liberalidade da presidência. 

O SR. ALCEU COLLARES- Estou terminando, expressando a minha 
convicção de que a ARENA não mudou c, conseqUentemente, muito pouca 
coisa será mudada no projeto que o governo encaminhou ao Congresso. Por 
isso mesmo, os trabalhadores, mais uma vez, serão enganados no Brasil, 
como vêm sendo desde 1964, se eles ficarem apenas na expectativa de cumpri
mento desta lei, que tenho certeza será atropelada pelos fatos sociais. 

O SR. - (lnaudivel) 

O SR. PRESIDENTE (Adhemar Ghisi) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Nelson Carneiro. para discutir a matéri~. 

O SR. NELSON CARNEIRO - Confesso a V. Ex• a dificuldade de 
examinar em profundidade o substituti~o apresentado pelo nobre Relator Jo· 
sê Lins. 

Somente hoje fui convocado para integrar esta Comissão. Abeberci-me 
nas críticas e nos elogios aqui feitos. Tenho algumas ponderações que calaram no 
meu espírito e outras que se tornaram imperiosas com a leitura dO projeto. O 
nobre Deputado Carlos Chiarelli, entre outros, abordou o aspecto grave da 
rotatividade, a necessidade de os novos empregados receberem os mesmos 
vencimentos, os mesmos salários que velhos empregados que seriam dispen
sados. Todos nós sabemos que hoje um grave problema dos empregados é o 
da rotatividad~ principªlmcntc qua..f!do oomp!eta, alcança os 35 anos. En= 
contra todas as dificuldades para ingressar nas empresas, desde que nilo se-



034 Terca~feira 4 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Se<ào II) Março de 1980 

jam portadores de mão-de-obra especializada. Mas, ao lado disso, também, 
aqui foi aflorado, e é objeto, aliãs, de uma emenda de minha autoria, o 
problema dos aposentados, que estão esperando esse reajustamento, hâ tanto 
tempo ansiado e que ficaram inteiramente frustados, mais uma vez frustados 
com o seu esquecimento no projeto. 

Adentrando, Sr. Presidente, no exame do projeto, quero agradecer ao 
nobre Senador Aloysio Chaves, por haver lembrado o projeto n• 46/1976, de 
minha autoria, que jâ àquele tempo incluía, como alínea do art. 29 da Lei n9 
6.174, um elemento novo, que era o coeficiente de reposição graduai e cons
tante da parcela de redução do salârio real, acumulada desde a vigência da 
Lei n9 4.725/65. E lembrar que àquele tempo eu não fazia as escalas que hoje 
são sugeridas pelo nobre Relator, no seu artigo 29. 

Não sei qual serâ a melhor solução. Acredito que essas escalas irão criar 
mais confusão e divergências do que a simples aceitação de uma regra geral. 
O meu projeto mereceu pareceres favorâ veis na Comissão de Constituição e 
Justiça e, na Comissão de Legislação Social, um substitutivo da lavra do Se
nador Jarbas Passarinho. Com surpresa dele C::"Ihinha, esse projeto foi rejeita
do no Plenário, no ano de 1976. Quero refi:i"ii CSfefãtO pãfãfuóstrãt-quejâ à
quela data nos preocupava a problema da revisão salarial. 

No exame do projeto, no art. 79 que foi objeto de crítica- "o empregado 
dispensado sem justa cauSa no período de 30 dias que antecede a data da sua 
correção salarial, terá direito à indenização adicii:illal equivalente a um sa
lário mensal, seja ele ou não optante pelo Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço" -foi objeto de crítica do nobre Deputado Marcelo Cordeiro. Real
mente, Sr. Presidente, se tirarmos essa expressão de .. trinta dias", estamos 
evitando um mal que foi apontado acjui pelo nobre' Deputado Marcelo Cor
deiro. Bastaria dizer "o empregado dispensado sem jUsta causa ao período 
que antecede a data da sua correção salarial terá direito a uma indenização 
adicional equivalente a um salârio mensal." Tinindo esse prazo de 30 dias ti
raríamos essa possibilidade de o cidadão ser despedido 31 dias antes da revi· 
são salarial. 

Também, Sr. Presidente, o art. 99, § 49 diz: 

'~As empresas empregadoras não poderão repassar para os 
preços de produtos ou serviços o aumento de custo decorrente do 
aumento de salário a que se refere o caput deste artigo, salvo com 
resolução do Conselho lnterrninist_eriã.l de Preços." 

Sr. Presidente, não há. nenhuma sanção para o não-cumprimento deste 
dispositivo. Todos nós sabemos que ele é apenas programático; é um apelo 
que se faz. Todos nós compreendemos que à falta de uma sanção, esses au
mentos serão repassados para o próprio trabalhador e ele sofrerâ as conse
qüências da própria revisão, a qual ele tanto anseia. Era preciso que houvesse 
uma sanção. Agora, mesmo estamos vendo que os aumentos dados nos dissí
dios coletivos existentes-estão sendo repassados tranqüilamente para o Consu
midor, sem qualquer sanção do Poder Executivo. 

Quanto ao art. lO, ainda que se aceite a tese de que as empresas públicas 
não devem ser incluídas neste projeto, parece que houve um PouCo de exces
so, quando ele diz ·~as empresas privadaS subvencionadas pela UniãO". Ora, 
empresas privadas subvencionadas pela União, nem por isso deixã.m de ser 
empresas privadas. O qUe se Quer dizer, e certamente essa foi a intenção do 
Relator, serão as empresas privadas mantidas pela União, aquelas que só vi
vem com o dinheiro da União, que vivem sob os recursos da União, mas que 
não deixaram de ser empresas privadas. Apenas subvencionadas, passam a 
receber uma pequena parcela de subvenção para ficarem excluídas das dispo
sições legais. Acho que a expressão deveria ser mantida. 

Quanto ao parágrafo único do art. lO, tambCm concordo com as críticas 
aqui feitas quanto aos trabalhadores avulsos. Eles não podem ficar sujeitos 
apenas à disciplinação do Conselho Nacional de Política Salarial. Mas, com 
prazer vi o nobre Deputado Nilson Gibson aplaudir a inclusão de um texto 
que defenda os trabalhadores da orla marítima, através da fixação desses au
mentos pela SUNAMAM. 

O art. 15 foi aqui criticado também pelo nobre Deputado Alceu Colla" 
res. Realmente, não podemos dar ao Poder Executivo essa delegação de po
der para que ele, a partir de 19 de janeiro de 1981, portanto daqui a um ano e 
quatro meses, estabeleça uma periodicidade diversa da prevista nessa lei. 

Ora, se daqui a quatro meses ou dois anos o Presidente da República se 
convencer de que essa periodicidade deve ser substituída, nada mais simples 
do que cumprir o·dever de mandar um projeto ao Congresso Nacional e o 
Congresso será sensível a esse apelo; e jã então Sua Excelência terá conhecido 
os resultados da aplicação dessa lei, que são realmente imprevisíveis, como 
muitO bem acentuou o nobre Senador Aloysio Chaves. De modo que, Sr. Pre
sidente, para quem chega a esta Comissão rio entardecer de seus trabalhos, 

praticamente apenas para participar da votação, são estas as considerações 
que resultaram em meu espírito, depois dos largos, veementes c brilhantes de
bates aqui travados. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, ao examinar o parecer 
oferecido ao presente projeto, não podemos deixar de estranhar que, a esta al
tura da evolução da política salarial do Governo, o parecer do ilustre repre
sentante da ARENA tenha - eu diria - a coragem de elogiar o Governo 
pela política salariãl e afirtnar, como afirma, que até 1963 não se conheceu 
uma política social, institucionalizada. As anteriores preocupações 
restringiamwse aos cxerilplos do salârio mínimo; c outras considerações, repe
tindo uma ladainha que ninguém aceita mais. As modificações propostas, que 
aqui estão mencionadas, foram todas desmentidas na prática. Quais são os 
pontos que aqui se apontam Como elogio? Espaçamento mínimo de um ano 
para os reajustamentos salariais - suprema iniqUidade. 

Eu apresentei um projeto em que tive oportunidade de transcrever man
chete do Correio Brazi/iense: 4 'Em agosto, a carne subiu, em Brasília, onze 
vezes". Onze vezes, em um mês. E tudo sobe assim: tarifas, juros, dólar, obri
gações reajustáveis do tesouro; salário, não; apenas uma vez por ano. Iniqfii
dade absurda! E isso vCrri- aqui mencionado; Brasil deve à Revolução e à polí
tica salarial esse progresso. Quero apenas registrar isso. 

Segundo: inclusão de coeficiCnte de compensação correspondente à pro
dutividade nacional. Foi uma criação noVa. O que ~ essa produtividade na
cional? O conceito normal dos economistas que consultamos, .nas comissões 
de inquérito que se instaUraram para examinar a matéria nos debates, só pode 
ser um: é a renda per capila, é o aumento da renda per capita, por que é a ren
da nacional. A reivindicaçãO dos trabalhadores era outra. Eles queriam 
acompanhar, principalmente os bancârios, e o aumento seria proporcional a 
esse setor, à produtividade setorial. 

O .Governo criou essa figura. E até estabeleceu, no PAEG, que foi o pla
no de lançamento da política salarial. O Governo tinha como Relator de seu 
projeto, nessa ocasião, o atual embaixador Roberto Campos, que é um pro
fessor. Ele quis até dar um carãter didático e fez um gráfico mostrando: se 
sobe a produtividade, o salário deVe subir na mesma proporção. Mas, o que 
aconteceu? Confessadamentc, o GOverno subestimou, todos os anos, a pro
dutividade. A p~od_utividade era 8% para lodos os efeitos; mas, para Salários, 
não; era 3%. E assim, ano por ano. -

Se houvesse mais tempo, eu poderia trazer a documentação, de ano por 
ano. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)_~ Era uma produtividade muito 
disciplinada. Sempre dava a mesma coisa. 

O SR. FRANCO MONTORO - Exato. Era uniforme. Não vou ler to· 
dos os gráficos porque esgotaria meu tempo e hâ outras coisas importantes 
para eu dizer. Mas é impreSsionante a violação, eu diria mesmo descarada, 
daquilo que estâ na lei. 

Da mesma maneira, o resíduo inflacionário foi calculado de tal forma 
com erro, que precis-ou haver iJina outra lei para mandar corrigir o resíduo in
flacionário. Essa política fracassou. E o defeito maior não E: esse, que acabo 
de apontar. Há um erro fundamental, e dele precisaríamos nos libertar. A 
einenda apresentada coletivamente, num trabalho conjunto das lideranças 
sindicais e membros da Comis_são; que juntamente com as lideranças sindicais 
apresentaram o substitutivo, aponta uma diferença fundamental. O erro bási
co da política salarial brasileira é o mesmo erro de toda a atual política brasi
leira. É a concentração, é o centralismo burOcrático que está matando o Bra
sil; que é responsâvel por toda essa série de deformações, a inflação, esses dis
pêndios inúteis, éssas despesas realizadas pelo Governo Federal, com recur
sos que decorrem dessa centralização, como se no Brasil apenas os tecnocra
tas de Brasília pudessem saber o que é a verdade, o que é ajustiça c o que os 
trabalhadores desejam. 

A política salarial não tem que ser feita pelo Governo. Não! É p·reCiso 
confiar no povo brasileiro, na Nação brasileira, nos trabalhadores brasileiros 
e nos empresários brasileiros. -MaS este Governo e este regime, que hâ 15 anos 
detém ilegitimamente o pOder, (Não apoiado! Não apoiado!) à revelia do po
vo; prefeitos das capitais, onde estão as maiores populações do Brasil, não 
são eleitos. A constituição diz: uo poder emana do povo''. Nas capitais, não! 
Ele é nomeado pelo Governador. E o Governador é eleito pelo povo? Não! 
Escolhido pelo Presidente da República, que em sessão de televisão, anuncia 
ao Brasil: .. 0 escolhido é este". E o Presidente da República é escolhido pelo 
povo, como manda a Constituição? É escolhido pelo antigo Presidente daRe
pública. 

O SR. - (Inaudívêi) ... do Congresso Nacional, Senador. 
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O SR. FRANCO MONTORO - Estou falando do Poder Executivo, 
daqueles que têm o poder, e um poder que é exercido até com exorbitância, e 
ê acatado por aqueles, que eleitos pelo povo, em lugar de ouvir o povo, que 
para cá os mandou, ouve os poderosos que sussuram- nos gabinetes e que de
terminam a aprovação dei-Um substitutivo contra a vontade nacional. (Muito 
bem! Palmas.) 

(Apartes simultâneos, fora do microfone.) 

O SR. FRANCO MONTORO - Eu retifico, Sr. Presidente: eu não 
aplico a todos; só aplico àqueles que obedecerem. Nós vamos ver a votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - De um lado e do outro. 

O SR. FRANCO MONTORO - De um lado e do outro. Aqueles que 
obedecem ao povo c aqueles que obedecem aos dententores do poder. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. FRANCO MONTORO - Concedo-lhe o aparte. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Nobre Senador, V. Ex• incide nomes
mo erro de prejulgar todo mundo, como se somente V. Ex• tivesse consciên
cia e pudesse usá-la. V. Ex• deve afastar-se desse ponto de vista, que está des
moralizado. V. Ex• vê, aqui, cada um de nós discutir, receber emendas, 
aceitá-las. Esse ponto de vista está desmoralizado. V. Ex• me desculpe. 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu respeito o ponto de vista de V. Ex• 
e peço que respeite o meu, Eu vejo a coisa assim ... 

O SR. RELATOR (José Lins) - Eu não posso aceitar. 

O SR. FRANCO MONTORO- Eu vejo os fatos assim e louvo aqueles 
que protestam contra isso. O que eu desejaria era ver essas palavras se trans-
formarem em a tos. --

O SR. ALOYSIO CHAVES - O que V. Ex• desejaria era que votás
semos tudo o que o MDB deseja que seja aprovado. 

O SR. FRANCO MONTORO- Não, longe disso! Eu respondo a V. 
Ex'". Vamos votar contra o projeto Chiarelli? Não é do MDB, 

O SR. NILSON GIBSON- V. Ex• quer que se vote o que V. Ex• indica, 
não é? 

O SR. FRANCO MONTORO- Então, vê V. Ex• que não é intransi
gência. E quando digo isso, Sr, Presidente, não me refiro apenas a este episó
dio. Refiro-me a outros, porque ê uma orientação sistemática, que tem feito 
muito mal ao Congresso e muito mal ao Brasil. 

V. Ex• deseja um aparte? 

o SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Está assegurada a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro. Os Srs. Deputados c Senadores podem pe~ 
dir apartes. 

O SR. FRANCO MONTO RO- Sr. Presidente, não faço nenhuma acusa
ção pessoal. Eu descrevo uma situação, que é nacional e que se reflete aqui. 
Em todos os países civilizados c democráticos, matéria salarial é decidida pe
los interessados. Esta centralização autocrâtica marca o atual momento polí
tico- digo isso para, de certa fõrma, provocar, desejando que o que eles di
zem se confirme, seja verdade, e eu aplaudirei. Lamento qu.e em oportunida
des essenciais, como por exemplo na emenda de eleições diretas, a própria 
ARENA tinha colocado no seu programa a luta pela eleição direta para Go
vernador. Está no programa, mas na hora da votação, o Governo fechou a 
questão; e todos votaram nesse sentido; e a emenda foi derrotada. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Porque a ARENA não tem motivo de 
ser caudatária do MDB; não tem que a~eitar manobras políticas em proveito 
do partido de V. Ex• Somos a maioria e não queremos ser conduzidos pela 
minoria. 

o SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Está com a palavra o· nobre 
Senador Franco Montoro. Tenho certeza absoluta de que todos têm conheci~ 
mento amplo e profundo do Regimento Interno. Os apartes devem ser sem· 
pre requeridos àquele que estiver com a palavra, de um ou de outro partido. 

O SR. FRANCO MONTO RO - Eu quero responder a aparte não regi
mental, que acaba de ser formulado. Primeiro vou responder ao aparte do 
nobre Senador Aloysio Chaves. Diz ele que não posso pretender que todos se
jam caudatários do MD B. Foi por isso que eu apresentei o programa da 
ARENA, que estabelece eleições diretas. O Presidente Geisel esteve- todos 
nós vimos a fotografia - apontando a luta pelas eleições dirctas para Gover
nador. Agora, é bandeira da ARENA. 

Estou exatamente mostrando que a nossa atitude não é defender as nos
sas posições, mas lutar por um pouco mais de justiça e um pouco mais de 
abertura. Ao lado da abertura política, deve haver uma abertura social. É 
preciso acabar com esta pretensão da infalibilidade dos tecnocratas. Inventa
ram agora esta limitação que é odiosa, que é inconstitucional, e que fere direi
tos afirmados na Declaração Universal dos Direitos dO Homem, sem ouvir os 
trabalhadores e nem mesmo as empresas. Só pode ser discutida, agora, a pro
dutividade. E como vai se fixar, como lembrava há pouco o Deputado Edgar 
Amorim, a produtividade de professores, de funcionários e de uma série de 
outros servidores e outros assalariados? Está errado! Ninguém pode dizer que 
isto está certo, isto está errado! Está aqui a prova. RespC?ndam à pergunta do 
Deputado Edgar Amorim. Está errado! Mas vai ser mantido o erro. 

SR. ALOYSIO CHAVES - Qual é o erro? 

O SR. FRANCO MONTORO- Ci falar-se em produtividade de profes
sores. 

O SR. - Permite um aparte, Senador? 

O SR. NILSON GIBSON- Senador Franco Montoro, segundo o nos
so conhecimento, V. Ex• já exerceu função no Ministério do Trabalho, sendo 
MinistrO de Estado. Indago a V. Ex'" se naquela época V. Ex• se preocupou 
pela implantação do 139 salário; se V. Ex'", naquela época, lutou por trinta 
dias de férias; se V. Ex•, naquela ocasião, teve o pensamento voltado para a 
implantação da Previdência para o homem do campo~ se V. Ex•, naquela oca
sião, também tinha a preocupação de distribuição de bolsas de estudo para os 
filhos dos trabalhadores sindicalizados. V. Ex• hoje em dia, parece aquele ho
mem que desejaria ter sido naquela ocasião e não pôde ser. b de estranhar. 

O SR. FRANCO MONTORO- Estranho a ignorância de V. Ex•, que 
toma uns exemplos estranhos. Tomo a palavra ignorância no sentido científi
co; ignorância do fato histórico. (Risos.) 

O primeiro exemplo qúe ele cita é do 139 salário. Comunico a V. Ex• que 
fui eu, Ministro do Trabalho, que dei parecer favorável ao 139 salário, que 
foi introduzido naquela ocasião. Fui também o autor da lei do salário
família, que há dezeSsete anõs eStava no texto constitucional. O Governo ti
nha recebido prêmios porque o Brasil tinha salário-famflia, mas nenhum tra
balhador tinha recebido o __ salário-familia. O nobre Deputado Benedito 
Marcílio, Líder do Sindicato dos Metalúrgicos, lembra, iniciei, meu prezado 
colega, a sindicalização rural no Brasil. (Apartes simultâneos.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Lamento informar a V. Ex• 
que o seu tempo está prestes a se esgotar e V. Ex• não mais poderá dar apar
tes. 

O SR. FRANCO MONTORO ~Lamento, porque os apartes têm enri
quecido tanto. Agora mesmo, teria oportunidade de fazer uma distinção en
tre liga camponesa e sindicato rural. Não falei liga camponesa; falei sindicato 
rural, que foi ·realmente a: partir ... 

O SR. - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer. 

O SR. JORGE CURI -·Queria lembrar à douta Comissão que a le
gislação anterior a 64, se realmente tinha rTiuito de tutelar, ela não vedava, 
como está provado, a liberdade de negociação entre as partes. Esta limitação 
à liberdade, como à competência da Justiça do Trabalho, são obras dessa 
chamada revolução, que o falecido Deputado Pedro Aleixo dizia muito bem, 
é uma contra-revolução. 

O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O tempo de V. Ex• está se es
gotando. 

O SR. FRANCO MONTORO- Darei um último aparte ao nobre Se
nador Aloysio Chaves. Em seguida, cumprindo a determinação do Sr. Presi
dente, peço aos nobre colegas que não solicitem o aparte, para que eu possa 
completar. 

O SR. ALOYSIO CHAVES - Apenas não sei se no calor dos debates 
ouvi mal, mas tive a impressão de que o eminente Senador Franco Montoro 
declarou que é um absurdo pretender-se estabelecer aumento de salário atra
vês de incorporação de produtividade por força de lei, ignorando os sindica
tos e ignorando os empregadores. A lei deverá ser feita pelo Congresso e não 
pelos trabalhadores nem pelos empregadores. Agora. os aumentos concedi
dos neste particular, nobre Senador, e V. Ex' conhece muito bem, têm sido 
através de lei, em vários países do mundo. Tenho as leis e coloco à disposição 
de V. Ex'". Na França, Itália, Argentina, Austrália, onde se tentou até hoje a 
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escala móvel de salário sem nenhum êxito. O úOico país onde se deixou isso à 
livre negociação, foi os Estados Unidos. Nos demais paises, inclusive, há uma 
legislação a respeito, disciplinando esta matéria. Portanto, a legislação não 
impede absolutamente que as partes façam esta negociação e possam depois· 
estabelecer e fixar esses índices de produtividade. 

O SR. FRANCO MONTORO- Estou de pleno acordo com V. Ex• e 
nós mesmos, ao apresentar o substitutivo, estamos defendendo uma inter
venção da lei. Deve haver lei a respeito. O primeiro artigO do nosso substituti
vo diz respeito ao cálculo do salário mínimo, que tem que ser fixado. Esses 
critérios devem ser fixados por lei. Não somos anarquístas, não somos contra 
o Estado e contra a legislação. Mas, somos contra a exorbitância do Estado e 
o excesso da legislação. 

Quero responder, afinal, ao meu companheiro-de Pernambuco, que em 
lugar de encontrar argumentos para defender o parecer procurou razões para 
me atacar, que eu não estou em julgamento. Quem deve me julgar é o povo 
que me elege. E o julgamento, lembro a V. Ex•, foram cirico milhões de votos 
dos trabalhadores. Este é o julgamento do povo. 

O SR. NILSON GJBSON- V. Ex• nunca foi a uma Junta de Conci-
liação defender uma categoria profissional com êxito. 

O SR. - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. FRANCO MONTO RO- Não sei se V. Ex• conhece São Paulo. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O tempo de V. Ex• estâ esgo· 
tacto. Lamentavelmente, gostaria de ouvi-lo por muito tempo, mas tenho que 
cumprir o Regimento Interno. 

O SR. EDGARD AMORIM - Corno adminlculo à brilhante susten
tação de V. Ex•, este projeto carece de mais um artjgo. f: aumentar as Juntas 
de Conciliação c Julgamento. Aumentar o número dos juízes de Tribunais 
Regionais de Trabalho. Aumentar o número de Minístros dO Tribunal Supe
rior do Trabalho, porque como ele está redigido, em termos de produtivida
de, jamais um mau patrão dará ao seu empregado o ensejo de receber os be~ 
neflcios que dizem que dele emerge. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, procurarei concluir. 

O SR. NILSON GIBSON- (Inaudível) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- V. Ex•, de Pernambuco, fique 
tranqUilo, porque estou cumprindo o Regimento Interno. com a gene_rosida
de que devem ter todos os Presidentes, inclusive permitindo a V. Ex• mterfe-
rências anti-regimentais. -

O SR. FRANCO MONTORO -Agradeço, Sr. Presidente, a garantia 
da palavra. 

A diferença fundamental entre o que havia e o que há, é que havia nego
ciação coletiva e eram os trabalhadores que fixavam. Não havia essa unidade 
simétrica, de todos os trabalhadores, em todo o Brasil, recebendo a mesma 
proporção ... 

O SR. -Já haviam determinado o quantum? Está havendo um equfvo· 
co. 

. O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Ele estâ perorando. 

O SR. FRANÇO MONTORO - V. Ex• era muito pequeno nessa oca
sião e acho que confundia as coisas. (Risos) Eram os trabalhadores mesmo 
que decidiam. E decidiam usando, inclusive, de um legítimo direito de greve. 
E é isso o que acontece em todo mundo. E o que estou dizendo aqui, Sr. Presi
dente, não ê nenhuma novidade. Convidado, hã dias, a fazer uma conferência 
na Escola Superior de Guerra, defendi a mesma tese. E: preciso não confundir 
Estado com Nação. E ainda mais grave: Governo com Estado. Hâ uma men
talidade aí que pretende reduzir tudo ao Governo. Mas a Nação é muito mais 
complexa c cada setor da comunidade nacional tem o direito de participar, de 
debaier, de negociar. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Nobre Senador, o tempo de 
V. Ex• jâ estâ esgotado hâ 15 minutos. 

O SR. FRANCO MONTORO - Pelos apartes que foram dados. Eu 
concluo~ 

O SR. PRE.SIDENTE (Alceu Collares) - Eu jâ descontei e estou cor
rendo o risco de ser chamado de Presidente parcial. 

O SR. FRANCO MONTORO- Concluirei, Sr. Presidente, para defen
der a imparcialidade incontestável de V. Ext 

O fato fundamental ê que esse projeto mantém essa centralização auto
crática. Arrocho, nas mãos de um grupo de tecnocratas. 

Outro aspecto fundamental do projeto,.....;.;. e aí é insustentável o ponto de 
vista do Governo - é o· que mantém o reãjuste semestral. É uma correção 
do que estava errado e não uma consagração do anterior. Falava-se em um 
ano; agora, seis meses. Mas os juros do capital são reajustados trimestralmen
te, através das obrigações reajustáveis do Tesouro. E por que, para o traba
lho, não se dâ, pelo menos, o direito igual ao do capital? Parece-me absolut&
mente insustentável essa posição. A defesa da livre negociação é que deve pre
valecer. Se não houver a livre negociação, subsidiariamente, aplicar~se-ão os 
critérios fixados na lei. Esta é a exigência de justiça; isto corresponde ao direi
to do trabalho, que é chamado direito social do trabalho e não um direito es
tatal, ligado a uma concepção positivista, legalista, ceticista, que está supera
da. Esse piojeto mantém um retrocesso. ~ lamentável que assim aconteça. 

Votaremos contra o projeto e contra o parcccr,-tentando modificá-lo 
através do destaque, do substitutivo c dB.s emendas, para que ele corresponda 
àquilo que a família trabalhadora deseja: a possibilidade de, livremente, de
monstrar o seu direito e não depender da fixação arbitrária e burocrática dos 
índices de reajuste salarial. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Se ninguém mais quiser se ins
crever, dos que ainda não falaram, vamos dar por encerrada a fase de dis
cussão do projeto, das emendas e dos substitutivos. 

Em decorrência do númerá muito grande de destaques, a Secretaria esfá 
tentando fazer cadernos de destaques de emendas que tenham correlação, 
identidade, semelhança, ou que sejam assemelhados. Por isso, devo suspen
der por dez minutos a reunião desta Comissão, até que ... 

O SR. - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - V. Ex• estâ com a palavra. 

(Inaudível) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Faremos a mesma coisa em 
seguida. Se V. Ex• quiser, posso fazer. 

O SR. iORGE CURY .. - Pela ordem, Sr. Presidente. 
Não estou pondo aqui em dúvida a sinceridade de propósito do eminente 

Senador Aloysio Chaves. Mas poderâ ocorrer o seguinte~ a maioria destaCo
missão é da ARENA; aprovado o parecer, ela pode se retirar e como iremos 
votar os destaques, sem número? 

O SR. - Não acabou a votação. 

O SR. JORGE CURY- Aí é que está. É urna questão de ordem, Sr. 
Presidente. NãQ du~ic;iç; jâ ressalvei_quc a votação deve ser conjunta. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Se todos falarem ao mesmo 
tempo, tenho certeza absoluta que ninguém vai entender nada. Aí a razão 
por que o Regimento Interno é sábio; ele diz que só uma pessoa pode falar de 
uma Vez. Iinaginem se o Regimento Interno consagrasse a figura de todos fa
lando ao mesmo tempo? 

Sstâ com a palavra o nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, acho que a sugestão do 
Senador Aloysio Chaves não traz qualquer preocupação para o MDB, por
que a ARENA não vai aceitar a votação de um projeto com destaques que 
não foram aprovados. E, neste caso, ficam ressalvadas aquelas matérias. 
Como poderíamos então ficar com um projeto votado pela metade? 

Aprova-se o substitutivo, ressalvados os destaques, aquelas matérias que 
estão apresentadas como alternativas. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Fica bem assim, Senador 
Aloysio Chaves? 

O SR. ALOYSIO CHAVES - É regimental. 

(Inaudlvel.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Nobre Senador, V. Ex• não 
precisa invocar. Só perguntei se V. Ex• estaria de acordo em suspender, para 
depois fazer a mesma coisa que V. Ex• quer fazer agora. Agora, se V. Ex• quer 
fazer isso, faremo-s em seguida, porque--é do Regimento Interno. E até porque 
sou obrigado a fazer. 

Vamos submeter à votação o parecer de S. Ex• o Relator. 

O SR. EDGARD AMORIM - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Pois não. 
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O SR. EDGARD AMORIM - O Sr. Relator não vai se pronunciar a 
respeito das sugestões que foram feitas aqUi? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Há duas soluções. Anotei aqui, acho 
que 17 ou 18 colegas desta Comissão que se pronunciaram sobre assuntos 
longos. Poderei ter o maior prazer em comentar o pronunciamento de cada 
um, mas também poderia comentar antes dos destaques, levando em conta 
que algumas outras matérias poderiam ser comentadas pelo Relator. lsto, a 
Comissão decide. 

O SR.- V. Ex• tem que 1azer ou n-ã()~-Se quiser, pode usar da pala
vra. V. Ex' pode se reservar para apreciar a matéria quando forem apreciados 
os destaques. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas estou exatamente perguntando, 
porque alguns colegas podem ter preferência por outra maneira. Então, vou 
optar por fazer, depois dos 20 minutos, um flash sobre o projeto. Depois da 
interrupção desta sessão, faria um flash sobre o projeto, sobre os comen
tários c, em seguida, passaremos à votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Dos dez minutos depois de 
processar a votação do substitutivo, com ressalva de todos os destaques que 
forem encaminhados à Mesa. 

Submeto então ao Plenário da Comissão o parecer do nobre Senador Jo
sé Lins, com o seu substitutivo, destacando-se ou ressalvando-se todos os des
taques que foram encaminhados à Mesa. 

O SR. - Sr. Presidente, pela ordem. 
Pediria à Mesa que fizesse a votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A votação nominal, acho que 
não procede. V. Ex• gostaria de pedir, depois da votação, a verificação de vo
tação? 

O SR. (?) - Exato. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Então, vamos fazer a votação 
primeiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Pode encaminhar. 

O SR. ROBERTO SATURNINO- Sr. Presidente e Srs. Congressistas, 
vamos votar - o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro - contra o 
parecer do Relator e contra o substitutivo do Relator. 

Apresentamos o nosso substitutivo, a nossa emenda substitutiva, resulta
do de um trabalho longo e meditado, feito em conjunto com lideranças sindi
cais de todo o País, e pensamos que, nesta nossa proposta, estão incluídos al
guns pontos que o substitutivo, tal como o projeto original. não contempla e 
que achamos absolutamente essenciais à defesa dos interesses da classe traba
lhadora deste Pais. 

Acho que todos aqui sabem perfeitamente o que estâ contido no projeto 
governamental e no substitutivo do nobre Relator. Em todo caso, vou me 
aproveitar destes poucos minutos para ressaltar a gravidade dos mecanismos 
impostos pela proposta governamental, encampada pelo Sr. Relator. 

O que está contido neste substitutivo e no Projeto original é, simples
mente, Sr. Presidente, o congelamento da participação dos salários na for
mação da rendallllcional.~pito.Sr.P~"'identc:--~ e-cong-<:!amento da parti
cipação dos salários, isto é, do fator trabalho, na composição geral da renda 
nacional. 

Sr. Presidente, em todos os países democráticos do mundo, em todas as 
sociedades abertas, para usar a expressão do Ministro Delfim Netto, o que 
houve nos últimos 50 anos, desde que se reconheceram os direitos fundamen
tais do trabalhador, o direito de greve, o direito de livre negociação, foi um 
aumento da parcela dos salários na composição da renda nacional. 

E foi exatamente isso, Sr. Presidente, que evitou que se concretizassem, 
na prática, na realidade, aquelas previsões de Marx, quando dizia que a classe 
trabalhadora fatalmente se revoltaria contra um estado de coisas que não lhe 
dava nada, a não ser grilhões. 

Pois bem, foi o recOnhecimento de que era neceSsário dar algo à classe 
trabalhadora, direitos essenciais, direitos fundamentais, que possibilitou cjue 
os trabalhadores fossem alargando a sua parcela na formação do bolo nacio
nal, a sua parcela percentual, através de aumentos substanciais de salários, 
acima dos incrementos de produtividade. Porque é: claro que se Vamos limitar 
os aumentos dos salários ao que ocorrer na massa, isto é, aos acrêscimos ·de 
produtividade, estaremos, fatalmente, limitando, congelando o percentual da 
renda nacional que vai ser atribuído aos salários. 

E isso, Sr. Presidente, depois do quê? Depois de lS anos de uma política 
salarial que !eduziu. essa participação~ que aumentou a parcela referente aos 
lucros, aos aluguéis e aos juros e reduziu a parcela referente aos salários. Pois 
bem, ao fim deste período, o que se decreta? O congelamento da parcela refe
rente a salários. Sr. Presidente, a situação em que se encontram os trabalha~ 
dores de hoje, não é preciso recorrer a nenhuma figura de retórica, nem a ne
nhum dado concreto, porque todos nós acho que sabemos que esta partici
pação é absolutamente insatisfatória; por conseguinte, congelá-la na situação 
em que está é um absurdo, Sr. Presidente, um absurdo com o qual não pode
mos concordar. 

Na nossa visão, o que tem que haver para que realmente se consiga con~ 
solidar um regime democrático, uma sociedade aberta neste País, é a melho
ria do percentual da renda nacional que seja percebido pelo fator trabalho, 
isto é, correspondente aos salários, e isso significa aumentos de salários acima 
dos aumentos de produtividade, evidentemente, com reduções, por conse
guinte, da parcela referente a lucros, a juros, a aluguéis e a rendas de um 
modo geral. 

Este é o nosso ponto de vista; este é o nosso objetivo que, repito, é o úni
co consentâneo com a idéia, com um projeto de sociedade aberta e de regime 
democrático neste País. 

Só por isso, Sr. Presidente, só por este motivo, isto seria mais do que su
ficiente, muito mais do que suficiente, para votarmos contra o Projeto do Go
verno, contra o substitutivo do Relator, que consagra esse dispositivo injusto. 

Mas, além disso, há outras razões. Insistimos na definição mais precisa e 
mais justa do salário mínimo, conforme consta do nosso substitutivo; insisti
mos na inclusão do funcionalismo e dos beneffcios da Previdência Social; in
sistimos no combate mais eficaz, mais efetivo, à rotatividade da mão~de-obra 
que está ocorrendo no momento; insistimos em um prazo mais curto das revi
sões salariais, pelo menos iguais às revisões dos ganhos de capital, como 
apontou o Senador Franco Montoro, que é trimestral. Enfim, Sr. Presidente, 
por todas essas razões, vamos· votar contra o substitutivo do Relator que con
sagra dispositivos absolutamente inaceitáveis do Projeto do Governo e vamos 
ficar com o nosso trabalho, com a nossa proposta, já que nenhuma concessão 
foi feita por parte do Partido Governamental, da ARENA. 

Se nos tivesse sido proposta uma negociação, algo que significasse algu
mas concessões em relação à idéia que não poderíamos aceitar, do congela
mento da parcela dos salários. nós estaríamos também dispostos a aceitar al
guma coisa, alguma concessão em relação ao nosso substitutivo. 

Entretanto, mais uma vez se consubstanciou a intransigência, a mais ab
soluta intransigência em relação a esses pontos essenciais, e isto é o motivo 
pa~a rejeitarmos todo o parecer do Relator e ficarmos com a nossa propo
sição. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 

Vamos . fazer a votação nominal; a secretária fará a chamada. 
Estamos votando o parecer, o substitutivo, com ressalva do dcst!lque. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, peço a palavra para en-
caminhar a votação. 

O SR. RELATOR (José Llns. Para encaminhar a votação)- Sr. Presi. 
dente, Srs. Membros desta Comissão: 

Apfoveito a oportunidade que me é dada de encaminhar a votação deste 
projeto, para fazer apenas um comentãrio, jâ que cOnforme ficou acertado, 
mãiüres cümentáriüs farei depois, na- segunda parte--da no-ssa--reuniãô., 

Parece-me realmente importante, pelo menos, responder à objeção prÍn
cipal do nobre Senador Roberto Saturnino, quando diz que este projeto é um 
projeto que não cabe em uma sociedade aberta e que foi, exatamente, a aber
tura para participação mais efetiva dos trabalhadores na renda nacional, que 
impediu que os prenúncios, aquilo que foi prenunciado por Karl Marx, 
avançasse avassalando toda a civilização ocidental. Não foram bem estas pa
lavras, mas o fato é que essa é a idéia. 

Queria dizer a V. Ex•s que evidentemente é muito difícil ao Senador Ro
berto Saturnino fazer uma objeção dessa natureza, porque, com os dados dis
poníveis, fiz questão. de fazer, não de aceitar os cálculos do Govern"o; mas de 
refazer, por mim, todos os cálculos necessários para avaliar qual o significado 
deste projeto, não só no que tange à transferência de renda de determinadas 
classes de assalariados para outras classes. Neste ponto, diga-se de passagem 
que todos os dias vemos, nos acordos coletivos, serem ajustados aumentos 
maiores para aqueles que ganham salários mais baixos. Isto é o comum que se 
dá todo Jia no País. 

Mas, analisei, de niinha parte, com a responsabilidade de Relator, de 
brasileiro e de filho de operário, qual a repercussão desse projeto na transfe-
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rência de renda entre classes assalariadas e entre setores produtivos, ou me
lhor, entre o capital e o trabalho. 

Chego à seguinte conclusão: primeiro, o projeto original transferia, do 
capital para o trabalho, 0,40% por semestre. Isto redundava em um acrésci
mo, em uma transferência, de cerca de 5% em 6 anos. 

O MDB fez uma proposta no sentido de retirar as duas últimas classes e 
a análise que fizemos indicava, pelos dados disponíveis, repito ao nobre Sena
dor Roberto Saturnino, que me merece a maior admiração e respeito, pela 
amostragem dos dados de percentuais, a distribuição dos empregados ao lon
go das diversas classes assalariadas; dados oficiais, é claro; alguns costumam 
duvidar dos números; mas não há outros. E se n_ã:9 há outros para mim, não 
há também para ninguém e não temos muito o que examinar, dentro dessa 
posição negativista de que nada merece confiança. 

Mas, com esses. dados disponíveis, fiz essa avaliação e verifiquei que no 
projeto original do Governo tínhamos uma transferência de cerca de 0.4% a.o 
semestre, dó capital para o trabalho, isto é, um aumento efetivo da folha de 
pagamento, evidentemente, se tudo continuasse estacionário corno está; o nú
mero de empregados vai crescendo, o de funcionários vai crescer; mas, evi
dentemente, seria difícil fazer essas correções t_odas ao longo do tem,po. M!lS 
essa aproximação foi feita e o resultado foi esse. 

Pela amostragem, ou pela sugestão do MDB. .. 

O SR. EDGAR AMORIM - Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena-
dor? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Com o maior prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Para o processo de encami
nhamento de votação, não é permitido aparte.S.-

0 SR. RELATOR (José Lins) -Se a M-~sa me permitir, concedo o 
aparte a V. Ex' · 

O SR. EDGAR AMORlN- Só queria lembrar a V. Ex• que o Sr. Mi
nistro do Trabalho, quando aqui esteve na au~~ên~a, afii-mOu enfaticamente 
que o projeto ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Se V. Ex• quiser, pode enca
minhar. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Entendi perfeitamente e posso respon
der a V. Ex' 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Quando hâ processo de enca
minhamento não é possível apartes. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Estou informando a V. Ex• que não 
me baseei nos cálculos do Ministêrio do Trabalho. Fiz questão de analisar os 
dados por mim mesmo. Neste caso, encontrei esses números e, ainda, tam~ 
bém trabªlhei a hipótese do MDB e chegüei à conclusão de que a transferên~ 
cia, pela amostragem - digo mais, porque não disponho dos dados totais
seria de cerca de I% ao semestre; I e pouco por cento, que levaria a cerca de 
3,5% em seis anos. Achei que Cra demais, que talvez a nossa economia não 
pudesse suportar essa posição. Mesmo porq~.~ nós estamos fazendo uma ex
periência. Então, aproxirilei, para que nós não tizêssemos mais redução dos 
salários maiores e que houvesse, ao mesmo tempO, alimerito de salários me
nores, que fatalmente corresponderia a um aumento de renda dos assalaria
dos, que seria apropríada pela classe de menor poder aquisitivo. Esses foram 
os dados que encontrei. Evidentemente que esses dados podem ser discutidos. 
Mas, uma coisa ê certa: nós estamos diante de um projeto que apenas pode 
ser avaliado num bosquejo, porque isso decorre do processo de ajustamento 
do valor monetário do saJârio. E nós levamos em conta apenas uma produti~ 
vidade de 3% que seria a média nacional. 

Evidentemente, o processo pode ser dividido em duas partes: uma1 relati
va ao ajustamento do salário, que é favorável às clasSes de mais baixa renda. 
Não há dúvida quanto a isso. Nenhuma consciência pode negar isso. A se
gunda parte diz respeito à discussão do aumento real e por mais que nós quei
ramos, não hã em parte nenhuma do mundo nenhuma base para aumentar a 
renda, na suposição evidentemente por honestidade, vamos dizer, de que os sa
lários são igual, total e generalizadamentejustos. Não haveria senão a produtivi
dade para transferir a mais. E até essa produtividade não é função somente da 
mão~de-obra. A mão-de-obra se beneficia do aumento da produtivi
dade geral do sistema, do sistema produtivo, da sua organização, da sua tec
nologia. Quem não sabe que um operãrio, usando a enxada, tem uma produ
tividade muito menor do que um operário usando um trator? Todo mundo 
sabe disso. Essa produtividade não é estanque. O lucro, também. Mas, o lu
cro ê justo na medida em que ele se mantenha numa posição razoável. Porque 
no nosso sistema, nobre Senador, a poupança, que é parte do lucro, serve 

para criar mais empregos. Ninguém pode contestar isso. São esses dados es
senciais que eu queria trazer para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Depois de falar o Relator, não 
hã mais condições de encaminhamento. 

Como as coleções de emendas semelhantes ou idênticas já estão prontas, 
nós não vamos suspender, não vamos interromper simplesmente o trabalho. 
Vou continuar imediatamente, prosseguíndo cóm o processo de votação. 

A Sra. Secretária chamará, então, a partir do Senado, aqueles que votam 
o parecer, o substitutivo, ressalvados todos os destaques que foram encami
nhados â Mesa. 

(Procede-se à chamada feita pela Sra. Secretária da Coffiis-são.) 

Senadores: 
José Lins - favorável: Aloysio Chaves, favorável; Lomanto Júnior

com o Relator; Dinarte Mariz- com o Relator; Alberto Silva, com o Rela
tor; Almir Pinto- com o Relator~ Eunice Michilis- com o Relator; Rober~ 
to Saturnino- contra o Relator; Nelson Carneiro- contra o Relator; Fran~ 
co Montoro - contra o Relator; Mauro Benevides - contra o Relator. 

Deputados: 
Adhemar Ghisi - contra o Relator; Maluly Netto - contra o Relator; 

Carlos Chiarelli- abstenção; Nelson Morro- com O Relator; Nilson Gib
son - com o Relator; Osmar Leitão - com o Relator; Edgard Amorim -
pela rejeição; Benedito Marcílio -contra o projeto e contra o Relator; Mar
celo Cordeiro- contra o Relator; Jorge Cury- contra o parecer, ressalvado 
os destaques. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Não posso votar, mas, se pu
desse, votaria contra o Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - V. Ex• não permaneceu 
aqui, não pôde ver o equilíbrio de nossos trabalhos, se tivesse permanecido, 
teria visto os debates que foram altamente esclarecedores. Nós estamo~ aqui 
encaminhando o trabalho na mais perfeita harmonia; felizmente. E é isso que 
dignifica a atividade legislativa, embora os resultados sejam esses. 

OSR. - Não fiz isso_ com tiénhum sentido de 
acusação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Claro, evidente. 
Passemos aos destaques. 
Votaram favoráveis ao projeto 12 Srs. Congressistas e contra, 8 Srs. 

Congressistas. Houve uma abstenção. 
Quero agradecer ao DepUtado Nilson Gibson pela vigilância que está 

tendo no desenrolar dos trabalhos desta Comissão. 
Votaram favoráveis ao projeto 12 Srs. Congressitas; contra, 8 Srs. Con~ 

gr_~ª-lstª~· Houve uma abstenção. O parecer, com o substitutivü e a ressaiva 
de todas as emendas, foi aprovado. 

Foi requerido pelo Deputado Edgard Amorim o destaque de toda a 
Emenda n'i' l. É o substitutivo apresentado pelo Partido da Oposição e as lide
ranças sindicais de todo o Brasil. 

Prejudicado. 
Do Deputado Edgard Amorim, um pedido de destaque que se refere ao 

art. I 'i' da Emenda n'i' 18. Hã, tambêm, a Emenda n'i' 23. que trata de alteração 
do prazo para correção. Aí deve ser semestral e seria "trimestral". 

Sobre a Emenda n'i' 18, vai se pronunciar o nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o Sr. Relator jâ fez seu 
pronunciamento sobre a Emenda n9 18, que foi rejeitada no seu parecer, de 
modo que estã encaminhada a votação nesse sentido. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votaç[o a Emenda n' 18. 
Os Srs. Senadores e Deputados que estiverem de acordo com a aprovação do 
destaque, permaneçam como se acham. (Pausa.) 

Há um requerimento, que já foi apl-Ovado~ do nobre Senador Aloysio 
Chaves. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- V. Ex• tem a palavra pela or
dem. 

O SR. MARCELO CORDEIRO .,-Solicito a V. Ex• que consulte o Ple
nário da Comissão para a seguinte alternativa: a votação seria simbôltca, 
quando algum integrante da Comissão tiver dúvidas, ele pedirá verificação de 
votação, que é o sistema comum utilizado no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Hã um requerimento, de au
toria do Sr. Deputado Marcelo Cordeiro, a respeito de que a votação se faça 
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da forma simbólica e quando os Senadores e Deputado.s quiserem votar de 
forma mais acentuada, mais definida, uma determinada emenda, que requei
ram a votação nominal ou a verificação de votação. 

V. Ex•s estão de acordo? (Pausa.) 
Essas emendas já foram discutidas globalmente. Agora, estamos votan-

do. 

O SR. (?)-(Fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Mas, foi aprovado com odes
taque das emendas, Senador. Quando é aprovado com o destaque das emen
das, o Plenário é que vai decidir se confirma ou neg~. Aliás, é uma ponde
ração muito lógica e regimental. 

Agora, a Emenda n'i' 23, que tem a seguinte redação: 

.. Será também corrigido semestiafmente o. ':a~or do salário 
mínimo, com o ácréscirrio a que ·se refere o itém 1 'i' do artigO 29 " 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, peço a palavra, para en
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE(Alceu Collares)- Não; vai votar agora. Fofum 
engano da Mesa, pois já havia Sido chamada a atenção pela secretária. A 
Emenda n'i' IS será votada simbolicamente. 

O destaque contém uma emenda. 

O SR. (?) - Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente. (Aquies-
cência da Presidência.)-

Quando este Plenârio votou, anunciado por V. Ex•, o parecer e o substi· 
tutivo. ressalvados os destaques, votou todos os destaques de uma vez, favo
ravelmente. Trata-se de votar, agora, o mérito dos destaques jâ concedidos. 

O SR. PRESIDENTE (Ãlceú Collares) -A Presidê,lcia estâ fazendo 
exatamente isso o que V. Ex• está dizendo. 

O SR. _(?) -eStou levantando apenàs urhã questão de ordem, 
porque o Plenário está rrieio confuso. 

O SR. Jose LINS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. (A
quiescência da Presidência.) 

Gostaria apeilã.s de pedir a V. Ex• que fizesse a citação precisa do que va
mos votar. Suponho que fazemos o destaque de um item do projeto, para ver 
se trocamos por uma emenda. Assim, ou V. Ex• coloca em votação os desta
ques ou coloca a emenda. (Cruzam-se apartes.) O destaque foi extraído do 
projeto porque vai ser sUbmetido ... 

APARTES SIMULTÂNEOS 

O SR. {?) - Nós não vamos votar o destaque, mas o mérito. 

O SR. JOSt LINS __::Quando V. Ex• falar em emenda, estâ falando em 
destaque também, não é? Sempre favorãvel ao introdutor da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Mas é tão fâcil votar. Poises
tou dando os nomes dos Senadores e dos Deputados. Quando for do MDB, a 
ARENA vota contra e vice-versa. 

A Emenda n• 18 estâ submetida à votação simbólica. 
O destaque foi votado, e tanto faz votar o destaque como a emenda. Dá 

no mesmo ... 
Estamos votando a Emenda n'i' 18. Quem estiver a favor, permaneça,sen-

tado. (Pausa.) 
Foi rejeitada a Emenda D'i' 18. 

O SR. (?) - Solicito a verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Estâ sendo feita a verificação 
de votação, a requerimento ... 

O SR. (?) - (Fora do microfone.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Emenda n• 23. 

O SR. Jose LINS - Peço a palavra para encaminhar, Sr. Pre.;idente. 
(Aquiescência da Presidência.) Tambêm, parecer contrário do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O destaque muitas vezes não ê 
feito pelo autor da emend8-C o Regimento fala em autor da emenda. O autor 
da emenda é que tem direito, como autor do projeto. Mas pode ocorrer que 
um outro Senador ou Deputado peça um destaque para a emenda que não ê 
de sua autoria. A Mesa vai decidir da seguinte forma: o autor da emenda terá 
direito de fazer a sustent3ção oral da sua emenda, por cinco minutos. 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, a emenda pretende que 
também seja corrigido selllCStfaimezite. o valor do salârio níínimo. O Relator 

se opõe, dando como razão que o objetiv_o dessa emenda está fora do propósi
to do projeto. Ora, quem definiu o propósito do projeto foi o Governo, que o 
mandou; e diz em seu ofício ao Congresso: 

uo anexo projeto de lei que dispõe sobre a correção automática 
do salário modifica a política salarial e dâ .outras providências." 

Assim, a emenda está rigorosamente dentro do objetivo fixado pelo Go
verno. A alegação de que ela não é pertinente é inaceitável. ~uma verdadeira 
injustiça que ocorre, de se permitir o reajuste salarial, mas excluir-se daí o sa
lário mínimo, que é o salário daqueles que são mais necessitados. 

Insisto na justiça e na humanidade do projeto. Sei que a razão que está 
por detrás ê deixar que o G"àverno faça. O Congresso ~acional abre mão de 
uma prerrogativa que é sua. A justiça da medida~ inquestionável; é uma exi
gência de rigorosa justiça e até de humanidade:. Todos concordam~ mas está 
subentendido: deixa que o Governo faça. Mas, estamos legislando e o Gover~ 
no diz: uesse projeto diz reSpeito à-correção automática dos salários (pág. I 
do Anexo), modifica a política salarial e dá outras providências". 

É insustentável dizer~se que essa emenda não é pertinente. Insisto em que 
se prove, realmente, a independência do Congresso e se valorize a atividade 
do Congresso Nacional, aprovando uma emenda cuja justiça é reconhecida 
explicitamente e cuja competência é incontestável. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs) - Com a palavra o nobre Rela-
tor. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, Srs. membros destaCo
missão: 

Não há ninguém em sã con~ciência que não conceba que diante uma 
política de revigoramento no tratamen.to do problema do salário, o Governo, 
realmente, deixe de lado o Problema do salário mínimO. 

Acontece, entretanto, que o Relator reconhece que a política de salário 
mínimo é, por assim dizer, um corpo de doutrina à parte, cujo tratamento foi 
delegado pelo Poder Legislativo ao Governo. 

O SR. FRANCO MONTORO - (Fora do microfone) 

O SR. RELATOR (José Lins) - V. Ex• me permite? 
A lei autoriza, segundo está no relatório citado -V. Ex• deve ter lido, 

se não leu pode ler - que realmente há uma delegação do Governo para is
so. Isto não significa, de modo nenhum, que o Congresso não pudesse, nova
mente, legislar sobre o assunto. 

O SR. FRANCO MONTORO - Por que delegar agora? 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Acontece, Sr. Presidente. Srs. membros 
dessa Comissão, que há, realmente, implicações muito maiS amplas! a nível lo_
cal e regional, da revisão do problema do salário mínimo, para o qual temos 
que dedicar maior atenção. Estudos vêm sendo feitos nesse sentido e não ca~ 
beria - a meu ver - um tratamento do salário mlnimo nos estritos termos 
do tratamento geral. Deveria ser mais amplo, deveria ser mais efetivo. 

O SR. FRANCO MONTORO - Pelo menos isso. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas, isso prejudicaria uma ação mais 
definitiva ·a respeito desse prob_lem.a. Por iss'?, 9 Relator, consciente de que, 
ante o salário mínimo, como. o Problema dos servidores públicos, que é extre
mamente justo, os da previdência, serão decorrências e serão tratados no seu 
devido tempo. Não aqui, cujo objetivo· é formular a Lei n'i' 6.147, cujo objetivo 
era, realmente, bem mais ampl9, mas não abrangia o salário mínimo. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - A secretária faça a chamada 
para a votação. (Pausa.) 

.. Emenda n• 23 

O SR. (?)-Já que o problema se finca inadversaveJm.ente em pontos de 
vista partidários ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Mas hâ uma decisão já, a pe
dido, inclusive, do nobre Senador Aloysio Chaves. Pediu que toda a votação 
se faça nominalmente. S. Ex' requereu e dentro do Regimento Interno teve 
amparo o requerimento feito. 

O SR. (?) - Hã determinadas emendas que tem-se a impressão de que 
serão aproveitadas. Então, a ARENA elege; vamos assim ao voto de lide-
rança. 

APARTES SIMULTÂNEOS 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Um outro esclarecimento. O autor da emenda não vota.~ um Regimen

to injusto, mas é o Regimento. {Pausa.) 
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O SR. (?) - (Fora do microfone) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs)- Eu não sou o Supremo Tribu
nal Federal, para declarar a inconstitucionalidade. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, o substitutivo não é 
uma emenda? 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - 1::. 
O SR. FRANCO MONTORO - O Relator votou o substitutivo. 

APARTES SIMULTÂNEOS 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Todos os Senadores sabem 
que os autores de emendas não podem. Agora, o Relator tem votado sempre 
com o seu parecer e sempre com os seus substitutivos apresentados. 

O SR. FRANCO MONTORO - Que não deixa de ser uma emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs)- Claro. E não deixa de ser uma 
emenda. 

Será feita a cháfnada. 

Senadores: José Lins, contra a emenda; Aloysio Chaves, contra a emenda; Lo
manto Júnior. contra a emenda; Dinarte Mariz, contra a emenda; Alberto Sil

Em votação. 

Será feita a chamada. 

O SR. JOSÉ LINS - Contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Procede-se à votação. 

Houve 6 votos favoráveis, 12 votos contrários e uma abstenção. Rejeita-
da a emenda. 

Emenda n9 43, de autoria do Deputado Alexandre Machado. 

Concedo a palavra a S. Ex•. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Sr. Presidente, aqui estou tam
bém nesta hora de votação final, para fazer a defesa de uma emenaa, que 
acho que aperfeiçoa o pi'ojeto, corrigindo uma injustiça que entendo funda
mental, porque entendo mesmo que distribuição de renda não é distribuição 
de saJârio. 

Estou perfeitam_erite de acordo com o Governo, quando pretende melhor 
remunerar os que recebem menos. Mas, em verdade, fico cm desacordo quan
to aos do inciso 39, isto é, os que recebem mais de 10 salários, que ~stão por 
certo adquirindo aí um apartamento pelo BNH, com correção monetâria, que 
não perdoa ninguém, num nfvel de vida com seu automóvel Volkswagem ve
lhinho, porque quem ganha 20 mil cruzeiros não quer dizer que ganhe muito; 
eie ganha bem. Agora, quem ganha mal mesmo, é o que ganha o salário míni-

va, contra a emenda; A/mir Pinto, contra a emenda; Eunice Michil/es, contra a 
emenda; Roberto Saturnino, -; Nelson Carneiro -; Mauro Benevides, sim. 
Deputados: Adhemar Ghise, sim; Maluli Neto, não; Carlos Shiarelli, abs
tenção; Nelson Morro, não; Ni/son Gibson, não; Osmar Leitão, não; Edgar 'lO. 

Amorim, sim; Benedito Marcflio, sim; Marcelo Cordeiro,-; Jorge Cury, sim. Então, o substitutivo de V. Ex• consa.gra a correção de 0,8, isto~. menos 

O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, antes de ser anunciada que a atualização para quem ganhe mais de 10 salârios. 
a votação, eu pergunto a V. Ex• qual a orientação que vai ser adotada. Eu não 
fui -chamado para votar sobre a matéria. A emenda do Relator foi votada 
pelo Relator e computada. 

Eu pediria a V. Ex• que-Computasse, também. Esta matéria é discutível; 
hã opiniões diferentes, mas jâ que se adotou um critério, cu penso que se ado
te um critério liberal para todos os outros autores de emenda. 

O SR.(?)- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Conforme é ado
lado em Comissão Mista, o Relator não vota. O Relator e o autor da emenda 
não votam. 

O SR. JOSI:: LINS - Sr. presidente, peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra o nobre Sena
dor. 

O SR. JOSI:: LINS - Sr. Presidente, o que o regulamento impede é o 
voto do autor da proposição e não o Relator. Não hã nenhuma ... 

O SR. (?) - (Fora do microfone) 

O SR. JOSf: LINS- Mas o Relator é o Relator; o autor de uma emenda 
é o autor de uma emenda. Completamente diferente. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Se o nobre Relator se cingir à emissão 
de um parecer, o raciocínio estâ correto. Mas, se ele conclui pela apresen
tação de uma emenda, realmente, incidirá sobre ele a vedação. 

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• me permite, novamente, pela ordem? 

O SR .. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Só que esta é uma matéria que eu 
não gostaria de discutir, mas é uma matéria vencida que deveria ser levantada 
na devida oportunidade, quando o Relator fez o seu trabalho. O problema foi 
levantado agora, a Mesa decidiu agora e sobre esta decisão é que cabe recur
so. Sobre a outra, todos os recursos sã-o, absolutamente, intempestivos. 

O SR. JOSI:: LINS - V. Ex• me permítirlâ a palavra, pela ordem? 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Gostaria de pedir que o 
problema é exatamente do presidente e a decisão já foi tomada. 

O SR. JOSÉ LINS - Acho que o Regimento tem solução para isso. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Vamos arrumar uma solução 
para uma outra oportunidade. Não? 

Resultado da votação da Emenda n• 23: 

Votaram 5 a favor, 12 votos contra e I abstenção. 

Rejeitada a emenda. 

Emenda n9 32. Autor do destaque, Edgar Amorim. Autor da emenda, o 
. próprio Deputado Edgar Amorim. 

Então, a minha sugestão é de que Õs 6 meses ficam como o Governo 
quer, como quer o substitutivo. Mas ao fechar o ano, esses 0,2 com que ficou 
defasado esse vencimento, esse ordenado, sejam recebidos então no final des~ 
te ano, nos 12 meses. Então, não empobreccrâ, porque me parece profunda~ 
mente justo que quem ganhe 20 mil cruzeiros receba apenas 0,8% do custo de 
vida. Então, vai haver um nivelamento por base, a longo prazo e não adian
tando a qualificação profissional de ninguém: 

Ora, se um determinado empregado ganha 20 mil cruzeiros de salário, é 
pela sua disputa, no meio social. Agora, dar-lhe 0,8 por quê? 

Então, nós damos 0,8 quando, quem recebe menos, recebe 1,1, um subsí
dio de 10%; mas no final de um ano, ele receberã o 0,2 que está faltando. 

APARTES SIMULTÂNEOS. 

Então, entendo que seja uma temeridade se empobrecer deliberadamente 
determinadas classes, e dizer que se estã empobrecendo deliberadamente es
sas classes. Considero isso uma brutalidade. Eu aceitaria que o Governo des
se 0,8% para quem ganhasse mais de 20 mil cruzeiros, pela sua capacidade 
técnico-profissional. Mas que também o BNH, no apartamento que ele com
pra, tivesse também um decréscimo na correção, porque não é possível que o 
custo de vida dispare, que o que ganha menos receba uma subvenção de 10%, 
e que aquele que ganha mais de 10 salários sofra um decréscimo de 0,2%. 

Era esta a minha emenda. 

O SR. JOS.E: LINS- Sr. Presidente, peço a palavra p~ra encaminhar a 
votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Nobre Senador, não é para 
encaminhar votação; é parecer sobre a emenda. 

O SR. JOS~ LINS - Bem. Como V, Ex• achar melhor. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Apenas quero avisar V. Ex•., 
de que ainda hâ duas discussões. 

O SR. JOSI:: LINS - Muito obrigado a V. Ex•. 
Então, comentando a emenda, eu queria informar à Comissão que real

mente o cálculo, feito rigorosamente, mostra que o pessoal de 20 salârios não 
terâ qualquer decréscimo. Ao contrário, eles vão ter aumento de renda. 

v r a. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Não. 

O SR. JOSÉ LINS - V. Ex• me permite? 

O SR. ALEXANDRE MACHADO- Pois não. V. Ex• estâ com a pala-

O SR. JOSÉ LINS- Estou com os câlculos na mão. V. Ex• hâ de fazer 
alguma hipótese: primeiro, sobre o aumento inicial que eles terão. Todos te
rão . 
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O SR. ALEXANDRE MACHADO - Certo. 

O SR. JOSÉ LINS - Segundo, V. Ex> hã de fazer )Jma consideração a 
respeito da produtividade que não pode ser zero ao longo do tempo. 

Finalmente, V. Ex• tem que levar, realmente, em conta que dos 20 sa
lários, não são os 20 que serão n1ultiPHcados ou que serão acresCidos ou cor
rigidos apenas com 80% da inflação. Dos 20 salários, 3 serão corrigidos com 
110% da inflação. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Como? 

O SR. JOSÉ LINS - 3 serão corrigidos com I 10% da inflação. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Isso nós concordamos. 

O SR. JOSÉ LINS- Até !O, serâ corrigido com o total da inflação; e 
apenas os 10 últimos com 0,8%. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Mas não é apenas; hã um em· 
pobrecimento considerável neste ajuste. 

O SR. JOS~ LINS - V.Ex•., se fizer o cálculo, vai verificar que o pes
soal que ganha 20 salários vai ter um aumento.efetivo, ao_!ongo do tempo, en
tre 10 e 15%, no próximo períodO de 6 anos. Esta é a realidade, e não adianta 
a gente querer mascarar, porque o sistema está escrito, e os Srs. não podem 
fazer o cálculo, simplesmente, falando em 0,8. O salário todo não ê corrigido 
apenas com 80% da inflação. 

Então, na realidade, os salários ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Desculpe, mas V. Ex• não 
pode interromper o Relator. 

O SR. JOSÉ UNS- ... vão ser acrescidos. E pelo meu cãlculo, os de 30 
salários, estes sim, ficarão estacionArias. EstacionárioS;. e os de 40% perdediO 
apenas 2,4% em 6 anos. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO - Nol>re Senador, e é muito im
portante isso? 

O SR. JOSÉ LINS - Ninguém vai perder, praticamente. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO- Recebi um aparte do Senador. O 
Senador me pediu um aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Ao que me consta, V. Ex• jã 
encerrou. Agora, V. Ex'- pode fazer uma nova intervenção. O Relator pediu, 
inclusive, para encaminhar, e foi corrigido pelo Deputado Jorge Cury. 

V. Ex• pode falar, porquejã estamos no fim. Não ê. verdad_e? Mas não vá 
me deixar mal. 

O SR. ALEXANDRE MACHADO- Bom. Isso. é muito importante: 
nó~ somos da mesma grei partidária. Estamos aqú1, an.te ã história, tomando 
uma posição. 

Acho que a posição de V. Ex•, com referência à classe média brasileira, 
não é a melhor. Acho qu~ a~anhã ou depois nós teremos sérios problemas se 
efetivamente empobrecennos, como estamos deliberadamente empobrecendo, 
a área da classe média que já tem o seu padrão de vida conquistado pela sua 
capacidade profissional. Esse pecado, eu não quero ter. E é por isso que luta
rei, não apenas dentro desta Comissão, mas lutarei, no plenário, tambi!m, por 
essa emenda porque acho que quem ganha 20 mil cruzeiros não ganha muito, 
dentro do seu posicionamento, da sua forma de vida, do seu padrão de vida. 
Ganha 20 mil cruzeiros, inas o seu filho está na faculdade de medicina, enten
deu? Seu apartamento está sendo adquirido pelo BNH, com uma renda de 20 
mil cruzeiros com que concorreram para o financiamento, que está sendo reli
giosamente pago. 

Então, esse empobrecimento deliberado que o projeto quer- e que não 
é de V. Ex'--, que é proposto pelo Presidente Jo_ão Figueiredo, acho que, re
jeitando, dando no fim de um ano, essa defasagem de 0,2, nós estaremos dan~ 
do a mão ao Presidente. Porque dar a mão ao Presid~nte da República, 
apoiá-lo, não é dizer "amém" a medidas erradas po~ e~.e-~ropostas, mas é re
jeitar, corrigir e acertar-, para que, ante a história, ele e todos nós não sejamos 
culpados pelo enorme malogro que certamente nos haverá de assaltar. 

Estou aqui, lealmente, encaminhando esta emenda, e vou encaminhá-Ia 
no plenário. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Peço a palavra para encaminhar. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - O nobre Relator jã se mani
festou sobre a emenda. Não há, regimentalmente, direito de encaminhar a vo
tação para os autores das emendas. O Relator tem direito de dizer se é ou não 
favorável à emenda e, conseqUentemente, comentar. S. Ex' já comentou de~
favoravelmente, contrariamente. 

O SR. RELATOR (Josê Lins) - Sr. Presidente, quero apenas corrigir 
uma informação que acho muito importante, pelo respeito que tenho ao 
nobre Deputado e a toda Casa. Não são os 20 mil cruzeiros, são 20 salários. 
Então, são 45 mil cruzeiros. Segundo ... (Apartes simultâneos.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Assim não chegaremos ao fi. 
nal dos nossos trabalhos. 

O Relator não pode dialogar. Deve usar o seu tempo regimental, tal qual 
deve ser usado. Os nobres Senadores e Deputados tambêm não podem fazê-
lo, senão vamos para a esquina para trocár idéias, que ê: muito melhor. 

A Emenda nll 43 está em votação. 

(Procede-se à votação.) 

O SR. PRESIDENTE. (Alceu Collares)- São 6 votos SIM, 13 NÃO e I 
ABSTENÇÃO. 

Foi rejeitada a emenda do nobre Deputado Alexandre Machado, da 
ARENA. 

Emenda nll 5 I, do Deputado Edgar Amorim. 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Sr. Presidente, peço um esclarecimento 
à Mesa, pois verifiquei que algumas emendas fo~am i~troduzidas aqui neste 
Plenário e os textos não coincidem exatamente. A Mesa dirá se se trata de 
emenda ou subemenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Até aqui, estamos examinan
do emendas. As subemendas podem ser e foram apresentadas pelos autores 
durante a discussão. Qua-ndo chegar a hora, a Presidência dirá ao Relator que 
se trata de subemendas e não de emendas. · 

O SR. EDGARD AMORIM- Peço a palavra, Sr. Presidente, para en
caminhar a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra o Deputado 
Edgard Amorim. 

o SR. EDGARD AMORIM -A emenda, como estâ dito na sua justifi
cação, visa a estender às federações e confederações de trabalhadores a facul
dade prevista no dispositivo, quando não houver sindicato na base territorial 
em que o empregado trabalha. 

O dispositivo do § 29 do art. 39 do projeto, repetido no substitutivo do 
ilustre Relator, faculta apenas a substituição processual para os sindicatos, na 
qualidade de substituto processual dos seus associados. 

O ilustre Rel3.tor rejeitou a emenda, com o fundamento de que estaria 
ela ferindo o princípio da liberdade sindical, porque além de estender às fede
rações e às confederações esses direitos estaria, tambêm, estendendo a todos 
os integrantes da categoria prOfissiOnãl -

Queria dizer a V. Ex• nobre Relator, e à Douta Comissão, que nos dissí
dios coletivos as entidades sindicais jâ são substitutos processuais de toda a 
categoria profissional e não apenas do sindicalizado. Isto estâ na lei. E a 
emenda visa, exatamente, a manter este princípio que estã consagrado na lei, 
o da substituição processual petas entidades sindicais de toda a categoria pro
fissional e não apenas dos associados, e além disso permitir que haja essa 
substituição proceSsual, quando a categoria profissional não tiver o organis~ 
mo sindical de base, que é o sindicato. 

Era sobre isto que eu pediria a atenÇãõ de V. Ex• 

O SR. RELATOR (José Lins) - Peço a palavra, Sr. Presidente, para 
discutir a matéria e dar a_ minha posição. 

Em primeiro lugar, o Relator é de opinião que a outorga desse poder 
deva ser dada, rigorosamente, aos sindicatos, sob pena de criar, ao mesmo 
tempo, vários substitutos legais ou vários outorgados, talvez até com opiniões 
divergentes defendendo os direitos de uma mesma pessoa. 

Segundo, não é possível, quanto à representação ou a outorga de poderes 
para representar qualquer membro da categoria profissional. O Relator tam
bém é contra, e não consta da legislação trabalhista qualquer outorga nesse 
sentido. 

Peço a V. Ex• que veja o art. 872 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 

Em conformidade com a anuência do ilustre Senador Aloysio Chaves, os 
que estiverem a favor da emenda do Deputado Edgard Amorim, levantem-se. 
(Pausa.) 

Rejeitada, com uma abstenção. 

Emenda n• 53, ainda do Deputado Edgard Amorim. 
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O SR. EDGARD AMORIM - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Tem a palavra V. Ex•, por cin
co minutos. 

O SR. EDGARD AMORIM- Esta emenda é aquela que diz respeito à 
. data-base. Todavia, faço um apelo ao ilustre Relator: retiro o destaque desta 
emenda, para que acolha a subemenda que tive oportunidade de hoje apre
sentar, para, realmente, resolver este assunto da data-base dos que não estão 
abrangidos pelos contratos ou acordos coletivos, ou sentenças normativas, de 
uma maneira definitiva. 

tiro. 

O SR. PRESIDENTE(Alceu Collares)- O autor desiste do destaque. 
Emenda n9 55, do Deputado Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM- Da mesma forma, Sr. Presidente, eu re-

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs)- Emenda n• 57. Autor, Benedi-
to Marcilio. 

O SR. BENEDITO MARCILJO - Sr. Presidente, eu retiro. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Estâ retirada. 

Emenda n9 60, do Deputado Edgard Amorim, que suprime o art. 59 do 
projeto. 

O SR. EDGARD AMORIM- Eu retiro, porque ela foi acolhida pelo 
Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Emenda n• 63, do Deputado 
Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Tem a palavra V. Ex• por cin
co minutos, sem apartes. 

O SR. EDGARD AMORIM - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. 
Membros da Comissão: 

Esta emenda tem o objetivo de preservar a liberdade de negociação dire
ta e de restabelecer a completa e total competência da Justiça do Trabalho 
para decidir sobre a mat~ria prevista no caput do art. 79, que diz respeito a 
toda e qualquer forma de aumento de salário e de estabelecimento de con
dições gerais de trabalho. 

Eu gostaria que essa emenda fosse realmente mudada, não obstante, 
através de uma subemenda, que também tive hoje a oportunidade de oferecer 
ao art. 99 do substitutivo do Relator, eu ter insistido na possibilidade da com
patibilização do princípio da liberdade da negociação direta com a existência 
ou com a inclusão do aumento da produtividade como um dos elementos em 
que se baseará o aumento real do salário a ser feito através de negociação di
reta ou por decisão da Justiça do Trabalho. 

Mas, como essa emenda, realmente, ê fundamental, não obstante a sube
menda, eu gostaria que ela fosse tamb~m, apreciada pelo Sr. Relator. 

O SR PRESIDENTE (Alceu Collares) - A subemenda de V. Ex• é 
sobre a mesma matéria? 

O SR. EDGARD AMORIM - f:. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Mas o tratamento é diferente? 

O SR. EDGARD AMORIM - O tratamento é diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Se não, será prejudicada a ou-
tra, se votada esta. 

O SR. EDGARD AMORIM - Não, o tratamento é diferente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - V. Ex• pode comentar. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, Srs. Membros da Co
missão 

O Relator é contra a Emenda de n9 63, porque entende que ela foge ao 
âmbito do projeto que estâ sendo discutido. V. Ex•s sabem que hâ um projeto 
de revisão da CLT que está hâ longo tempo proposto para anâlise de todos os 
Congressistas, e mais, de todos os brasileiros que quiserem opinar sobre ele. 

Orâ., não hâ lei que pretende simplesmente, como muitos dos Senadores, 
dos Deputados desta Casa quiseram, reduzir o prazo de revisão de salário. 
Evidentemente, não cabe a toda a legislação trabalhista, sobretudo, pontos 
que, possivelmente, deverão ser analisados no contexto da revisão dessa legis
lação. 

Este é o nosso parecer. Somos contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votação a Emenda n• 63\ 
do Deputado Edgard Amorim. 

Os Srs. Deputados que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitada a emenda, com uma abstenção. 
Emenda n9 65. Autor, Deputado Alceu Collares . 
Sem encaminhamento de votação. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, acho que a matéria re~ 
pete o mesmo assunto da Emenda n9 63. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- De forma completamente di
ferente. 

O SR. RELATOR (José Líns)- f:verdade. Mas, de qualquer modo, ela 
exorbita o objetivo da lei que está sendo analisada, e o Relator é contra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votação a Emenda n• 65, 
do Deputado Alceu Collares. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitada, com uma abstenção. 
Quando eu nã.o estiver seguindo o mecanismo adotado por V. Ex•. 

V. Ex• me chame a atenção. Estou tentando um e outro. 
Emenda n• 66. Autor: Adhemar Ghisi. 
Peygunto ao Autor se V. Ex• quer encaminhar a votação. 

O SR. ADHEMAR GHISI - Não, obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Eu pediria, inclusive, ao Rela
tor, que talvez pudesse, quem sabe, facilitar os nossos trabalhos, dizendo 
.. sim" ou .. não" às emendas. 

O SR. RELATOR (José Uns) - Sr. Presidente, entretanto ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- V. Ex• tem a palavra e pode 
fazer o que quiser. t apenas uma sugestão. V. Ex• pode, inclusive, não aceitar 
nem a sugestão. 

Emenda n• 66, do Deputado Adhemar Ghisi. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Ela foi aprovada, em parte, simples-
mente. 

Aqui seria votação negativa. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Congressistas que aprovam, queiram levantar-se. (Pausa.) 
Duas abstenções. 

O SR. RELATOR (José Líns)- Sr. Presidente, pela ordem. 
Eu gostaria de pedir a V. Ex• que esclarecesse ao Relator se, no caso de 

uma emenda que foi aproveitada parcialmente, a votação favorâ.vel significa
ria a sua integraçãO tOtal? 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Sem dúvida alguma. E o autor 
terá direito, quando a sua emenda for apenas parcialmente aproveitada, de 
insistir na votação. 

Emenda n9 70. Autor: Benedito Marcílio. 
Pergunto ao autor se V. Ex• gostaria de encaminhar a votação. 

O SR. BENEDITO MARCILIO - Eu gostaria de falar. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- V. Ex• tem direito, pelo Regi
mento. 

O SR. BENEDITO MARC!LIO- Eu pediria a atenção dos meus com
panheiros, Senadores e Deputados, e inclusive do Sr. Presidente, que esta ê 
uma das emendas que acho que seria importante ser examinada, porque 
quando há um dissídio entre as categorias funcionais, há necessidade de a 
Justiça do Trabalho reparar. A nossa intenção é justamente proporcionar a 
essa Justiça do Trabalho o poder normativo, o pode'r da justiça para julgar o 
dissídio, porque da forma em que estão o projeto e o relatório, infelizmente 
ela não tem esse poder. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra o Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins) - O parecer é contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votação a Emenda n• 70, 
do Deputa~o Benedito Marcílio. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitada a emenda, com uma abstenção. 
Emenda n9 74. Autor: Deputado Benedito Marcílio, sobre piso salarial. 
Pergunto ao autor se V. Ex• deseja encaminhar a votação. 
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O SR. BENEDITO MARCILIO- Não vou comentar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Com a palavra o Relator. 

O SR. RELATOR (Josê Lins) - O parecer do Relator ê contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Congressistas que a aprovam, queiram levantar-se. (Pausa.) 
Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda n~' 87. Autor: Deputado Nilson GibSárl. 
Com a palavra o RC:Jã.tor. -

O SR. RELATOR (Josê Lins) - Contiãiio. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A votação serã nominal. 
(Procede-se à chamada para votação.) 

O SR.- Quem requetei.t"Cfdestaque não foi o DepUtado Nilson Gibson. 
Quem requereu o destaque foi o Deputado Edgard Amorim. Ele é que estã 
impedido de votar. Data venia. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - O Regimento diz que quem 
estã impedido de votar ê o autor da emenda. Inclusive, foi matéria já discuti
da, decidida e conseqüentemente vencida. 

Continua a votação.-
Sete votos SIM, onze votos NÃO e uma abstenÇão. 
Os impedidos não constam. · 

Emenda n9 93. Autor, Deputado Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Com a palavra o nobre Depu· 
tado Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM - Sr. Relator, esta emenda ao art. 8• do. 
projeto tem o objetivo de realmente extirpar as limitaÇões, que estão nõ-diS~
positivo do projeto original, ao estabelecimento de aumento de salário para 
as sociedades de economia mista e todas as outras erltidades mencionadas no 
artigo. 

Já temos visto-- e isso jã fOi salientado inclusive nesta Comissão- que 
as empresas de economia rrlíSúl~ especialmente como as concessionâriãs de 
serviço público, por exemplo, o Banco do ikasil, por decisões reiteradas da 
Justiça do Trabalho, têm sido incluídas e abrangidas pelos contratos coleti
vos de trabalho. Se a Justiça do Trabalho conseguiu superar, através de suas 
decisões, esta limitação que lhe era imposta pela política -governameõta1 atra
vés do Conselho Nacional de Politica Salarial, por que agora esta Casa, esta 
Comissão, vai" voltar a insisTíi' neSta limitação, o que caUsaiã uffi sério proble
ma para as futuras decisões da Justiça do Trabalho? 

Eu perguntaria ao nobre Relator: como fiCariam OS funCiODârios dO-s 
Bancos, que na sua maioria esmagadora são sociedades de economia mista, 
diante desta insiStêricia d:frer-ern excluí-los dos-CO-iitratos coletivos-de traba
lho, ao contrário da tendência que vem se verificando na Justiça do Trabalho, 
de considerá-los abrangidos por esses contratos coletivos? Realmente, isso re
presenta um retrocesso enorme e eu pediria a atenção do- Relator para esse 
ponto. V. Ex• sabe que por várias decisões da Justiça do Trabalho os ban
cários do Banco do Brasil, do Banco do Estado da Guanabara, do Banco do 
Estado de São Paulo, do Banco do Estado do Rio Graride do Sul, têm sido 
considerados como abrangidos pelos contratos coletivos, isto é, de modo ge
ral a grande maioria dos bancârios dos Bancos oficiais tem sido abrangida pe
los acordos coletivos. Então, a prevalecer a redação do projeto original e do 
substitutivo de V. Ex•, isso representaria um retrocesso que vai ter um efeito 
desastroso porque vai causar uma crise e um mal-estar enorme na categoria 
bancária, 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Sr. Presidente, Srs. membros desta C o· 
missão, o. Relator é contra a emenda ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 

O SR. RELATOR (Josê Lins) - V. Ex• cortou-me a palavra? 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Não, pensei que V. Ex• estava 
usando o hâ,bito anterior de dizer que era contra, só. 

O Sr. Relator continua com a palavra. 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Acho que vale a pena, pelo menos em 
atenção ao nobre Deputado, que exPôs com tantO brilhantisiY;~o o seu pensa
mento. 

O fato, nobre Deputado, ê que o art. 89 não proiíbe, absolutamente 
V. Ex• sabe que todas essas empresasjâ estão com a possibilidade total e ime--

diata de conceder o ajustamento salarial, ou melhor, a correção monetâria de 
salário. 

Segundo: V. Ex•, lendo o texto, disse: ••somente poderão celebrar acordos 
coletivos", portanto, não nega a possibilidade de celebrar acordos coletivos, 
ouvido o Conselho Nacional de PolítiCa SalariaL Significa que esse órgão vai 
fazer parte dos entendimentos. 

O Relator é, portant~-o. contra i emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Congressistas que estiverem de acordo com a Emenda de n9 93, 

de autoria do nobre Deputado Edgard Amorim, permaneçam sentados. (Pau
sa.) 

Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda n9 96, Deputado Edgard Amorim, que suprime o art. 99 do Pro

jeto de lei. 

V. Ex• vai fazer a sustentação? Vai encaminhar? 

O SR. EDGARD AMORIM - Eu só queria dizer o seguinte: coerente 
com o que temos defendido aqui, que é o princípio de liberdade de nego
ciação direta, realmente não cabe à lei dizer se o adiantamento ou abono con
cedido após a vigência da lei será deduzido ou não da correção salarial. São 
as partes, negociação direta, que de~erão negociar, tamb<!:m, isto. Portanto, 
essa -emenda complementa aquela que jâ foi aprcse~tada ao art. 19 da lei. 

Era só isso, Sr. Presidente. -

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o Relator é contra, pela 
mesma razão alegada pelo nobre Deputado Edgard Amorim. _t que esse artigo 
complementa a política que está sendo adotada. Se há datas pré-estabelecidas 
para os aumentos reais, então não se justifica que aumentos intermediários 
não sejam absorvidos, sob pena de prejudicar toda a política que está sendo 
estabelecida pela lei. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. COngressistas que estiverem a favor da Eriienda n~' 96, de autoria 

do nobre Deputado Edgard Amorim, queiram levantar-se. 
Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda nt 101. Autoria, Deputado Jorge Viana. 
Não estã presente. 
Coni a palavra o Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins) - O Relator é contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação, a Emenda 
n• 101. 

Os Srs. Deputados que estiverem de acordo com a Emenda n~' 101, do 
Deputado Jorge Viana, permaneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. Com abstenção. 
Emenda n9 103. Autor, Deputado Alceu Collares. É a extensão dos dis

positivos da lei aos beneficies da Previdência Social. Com a palavra o Sr. Re
lator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- O Relator é contrário. Os benefícios da 
Previdência se relacionam com o salário mínimo e com o valor de referência. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A Secretária farâ a chamada. 
A Sra. Secretária procede à chamada. 
Houve 12 votos não; 7 sim; uma abstenção. 
Rejeitado. 
Emenda n9 101. Autor, Edgard Amorim, Deputado, 
Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- O Relator é contra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Deputados que estiverem a favor, queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Rejeitado, com a abstenção de sempre. 
Emenda n• lll. Autoria do Deputado Edgard Amorim. 
Em votação. 

O SR. EDGARD AMORIM -Sr. Presidente, peço a palavra para en· 
caminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Com a palavra o nobre Depu· 
tado Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM - Esta emenda, como tive a oportunidade 
de salientar hoje nesta Comissão, tem dois objetivos. O primeiro é de elevar o 
percentual dessa correção transitória que se fará no mCs de novembro, de 22 
para 25%. 
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Acho que a justificação para essa elevação desse percentual nem precisa .. 
ria ser feita. ~ inegável que este último ano a inflação. ou o aumento dos 
preços das mercadorias e dos serviços, apesar dos índices oficiais, foi superior 
a 50%. 

O segundo objetivo é aquele que tive oportunidade de salientar anterior· 
mente para o ilustre Relator.~ realmente fazer com que essa correção transiw 
tória se faça com base no semestre anterior ao mês de novembro, já que, real
mente, essa correção transitória se farâ no mês de novembro, e o projeto ori
ginal, como o substitutivo do Relator, manda que essa corrcção transitória se 
faça para o semestre anterior ao mês de outubro. 

Acho que é perfeitamente aceitável que essa correção transitória, que 
visa a recompor uma situação intermediária. se aproxime o tanto quanto 
possível da verdade da inflação, seja aumentando o percentual da correção, 
seja fazendo com que ela atinja os últimos 6 meses anteriores ao mês da cor
reção, onde a elevação do custo de vida foi, realmente, muito maior do que se 
formos considerar os 6 meses anteriores ao mês de outubro. Muito obrigado. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o Relator é contra, pri
meiro porque o índice de 25% não corrc;sponde ao que foi dado àqueles que 
receberam aumento relativo àquele período. Segundo, porque por isonomia, 
todos terão o ajustamento feito nos 6_meses antetiotes mas com a defasagem 
de 2 meses, e esse seria um tratamento especial parS:-essR área. e- o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Congressistas que estiverem de acordo com a emenda do Deputa

do Edgard Amorim, levantam~se. (Pausa.) 
Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda n9 115. Autoria do Deputado Edgard Amorim. Suprílnindo o 

art. 13 do projeto de lei. 
V. Ex• quer usar da palavra? 

O SR. EDGARD AMORIM - Sim, Ex• 

O projeto d~ lei, no seu art. 13, diz que o Poder Executivo poderá estabe
lecer~ a partir de 19 de janeiro de 1981, periodicidade diversa da prevista no 
art. 19 desta lei, para as correções automáticªs de salários. 

Acho que é uma delegação injustificável ao Poder Executivo. A supres~ 
são deste artigo é um imperatiVo da defesa da competência do Congresso Na~ 
cional. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, o Relator é contrãrio à 
supressão do artigo porque, como bem disse no seu relatório, esse artigo é 
fundamental para o controle da política, inclusive em benefício do assalaria
do. IncluSive flZemos os câlculos, na medida em que a inflação cresça demais, 
há um prejuízo séf-lo Para os -aSSalariados; e na medida em que ela decresça 
rapidamente, há um extraordinário ganho que é muito superior a toda previ
são, de modo que hã realmente um ponto critico ao longo do tempo, em que: é 
necessário um controle bastante seguro do Governo, ou melhor, do poder 
público. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votação a Emenda n• 115, 
do Deputado Edgard Amorim. 

Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda n'i' 127. Autoria do Senador Nelson Carneiro. 
Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Congressistas que estiverem de -acordo, levantem-se. (Pausã..) 
Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda n'i' 143. Autoria do Deputado Edgard Amorim. 

O SR. EDGARD AMORIM -Sr. Presidente, acho que não é preciso 
mais falar aqui sobre a injustiça que se comete contra os funcionArias públi
cos, excluindo~os da correção automática dos salários. Acho, inclusive, que à 
justificativa de ordem legal ou constitucional deveria se sobrepor uma outra 
razão para a aprovação dessa emenda: a justiça, que estâ acima de todos esses 
valores, e também uma razão de ordem política. 

É de conveniência política inegável que não se marginalizem trabalhado
res que prestam serviços ao Estado, dessa correção periódica, na forma em 
que ela está contida no projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Com a palavra o Sr. Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- O Relator é contrário, e deseja fazeres~ 
clarecimentos de que ninguém pode ser contrário ao aumento ou à normali
zação do poder aquisitivo do salário dos servidores públicos. Apenas, o posi-

cionamento do Relator neste projeto foi ficar adstrito à matéria dele, nãq a 
confundindo com matérias relacionadas com o servidor público, salário míni
mo, previdência social, legislação do trabalho e lei de greve. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação a Emenda de 
n• 143, do Deputado Edgard Amorim. 

A votação será feita nominalmente em virtude de requerimento. 

(Procede-se à votação.) 

Votaram contra a emenda os Srs. Senadores: Jpsé Lins, Aloysio Chaves, 
Lomanto Junior, Dinarte Mariz, Alberto Silva, Almir Pinto, Eunice Michi~ 
les; e os Srs. Deputados: Adhemar Ghisi, Maluly Netto, Carlos Chiarelli, Nil
son Gibson, Osmar Leitão, Nelson Morro. 

Votaram a favor da emenda os Srs. Senadores Roberto Saturnino, Fran
co Montoro, Mauro Benevides, e os Srs. Deputados Benedito Marcflio, Mar-
celo Cordeiro, Jorge Cury. _ 

Votaram contra a emenda 12 Srs. Congressistas; a favor, 6 s·rs. Congres~ 
sistas; houve uma abstenção. 

A Emenda está rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - A próxima Emenda ê a de 
n"' 144 do Deputado Benedito Marcilio. 

O SR. BENEDITO MARCILIO- Eu nem vou falar, porque eu estou 
vendo que aqui é uma Câmara de gás. Não adiant~ a gente comentar. Inreliz~ 
mente, eu vejo o problema do salário dos trabalhadores, que está sendo discu
tido pelo Governo, que tem interesse em fazer uma política social com a clas
se trabalhadora; mas um ponto importante seria a revogação dessas leis. At~ 
hoje, vamos admitir, os trabalhadores viveram dentro de uma lei de arrocho 
salarial. Vamos admitir agora que o Governo quer estender as mãos para os 
trabalhadores, fazendo uma política de salário mais justa. Mas se porventura 
não forem revogadas essas leis, como é que nós vamos conseguir a abertura 
social? Inclusive, vejam, por exemplo, Srs. Congressistas, aquilo que disse ini
cialmente, sobre o que faz parte desse conjunto de leis que nós chamamos de 
arrocho salarial. Mesmo que numa convençiio coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, uma empresa ou categoria social, chegarmos numa conciliação ou 
celebrarmos um acordo acima dos índices estabelccidqs pelo Governo, estan
do em vigor todo esse dispositivo que nós chamamos de arrocho salarial, os 
trabalhadores não serão benefk~ados, o que significa dizer aqui, Srs. Con
gressistas, que nós já estamos cansados de ouvir dos empresários que eles 
querem dar aos trabalhadores o aumento de salário, mas o Governo não per~ 
mite; está aqui na lei. 

Então, eu pediria aos nobres Srs. Congressistas que examinassem esse as
pecto, e que se há realmente interesse do Governo em prestigiar as con
venções e acordos coletivos, que revoguem essa legislação, essas leis. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, na realidade, é o que eu 
digo sempre. O que se quer é aproveitar de qualquer modo, qualquer brecha 
para revogar o que acha conveniente revogar, independente de ser ou não ser 
oportuno o projeto que está sendo estudado. A Lei n9 4.725, por exemplo, es
tabelece normas para o processso de dissidios coletivos, e dá outras providên
cias. Vê V. Ex• que realmente não cabe na matéria. O Relator é contra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação a Emenda de 
n• 144. 

Os Srs. Congressistas que a aprovam. queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Rejeitada, com uma abstenção. 
Em seguida, vem a Emenda de n9 156, do Senador Nelson Carneiro, que 

estâ prc!judicada. 
Em seguida, vem a Emenda de n9 157, do Senador Nelson Carneiro, que 

pede uma revisão semestral do salârio mínimo. Esta emenda também está 
prejudicada. 

Em Votação a Emenda n9 168. 
Concedo a palavra ao nobre Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Meu parecer é pela rejeição da emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Aic~u Collares) - Os Sra. Congressistas que a 
aprovam queiram levantar-se. (Pausa.) -

Rejeitada, com uma abstenção. 

Emenda de n• 176, do Deputado Jorge Cury. 
Concedo a._ palavra ao Deputado Jorge Cury. 

O SR. JORGE CURY - Sr. Presidente, Srs. Congressistas, eu quero 
lembrar à Egrégia Comissão que eu estou de posse do índice das emendas e na 
página 6 vemos que a única emenda apresentada sobre salário variável, ou se-
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ja, sobre comissionistas, foi indicada com o número 176, vazada nos segumtes 
termos: .. Para os empregados que recebam salário variável, tomar-se-á por 
base para a correção a média da remuneração por ele percebida nos três últi
mos meses ... " E já expliquei, at~ por uma questão de princípios, dado que o 
partido tenha entendido que a correção dev.eria ser trimestral e não semestral; 
e teria que acompanhar a linha partidária ... No caso da extinção da relação 
de emprego obter-se-â aquela média pelo número de dias trabalhados." 

Já o ilustre e eminente Relator teria formalmente acedido em reestudar a 
matéria, vez qUe ·s. -Ex,, no parecer, afirma que ela teria sido aproveitada em 
parte, e eu teria a impressão de que ela estaria inserida no contexto daquele 
artigo que fala sobre o salário-hora. Mas a dignidade e a honra de S. Ex• se fi
zeram sentir mais alto esta noite, quando S. Ex• reconheceu que, em verdade, a 
matéria teria escapado da sua apreciação por ocasião da elaboração do pare
cer. Nada mais tenho a acrescentar, senão aguardar serenamente a palavra do 
Relator da matéria, o ilustre Senador José Lins. 

O SR. RELATOR (Josê Lins) -Sr. Presidente, a emenda do nobre 
Deputado Jorge Cury foi apreciada pelo Relator. Na realidade, o texto dà mar
gem a duas interpretações. como já tive oportunidade de esclarecer. A primei
ra interpretação se refere à remuneração variável devido à variação do tempo, 
jã que o Salário-hora ou dia poderia ser constante. Segundo, seria uma remu
neração variável porque dependeria de comissões recebidas, digamos, por 
exemplo, sobre vendas. -

É oportuno, no momento, o Relator ç_sclarecer que do ponto de vista da 
primeira interpretação, que foi objeto, inclusive, de comentário do Relator 
já junto ao autor da emenda, o art. 5~» trata da matéria. O artigo introduzido 
pelo Relator é no seu substitutivo, inovação, portanto, ao projeto original, 
quando diz que a correção do valor monetário do salário dos empregados que 
trabalham em regime de horário parcial será calculado d~ acordo com o sa
láriO-hora. V. Ex• tCm o texto em mãos. 

Quanto ao segundo aspecto, relacionado com salário variâ.vel, porque 
depende de comissões, há uma subemenda apresentada pelo Deputado Car
los Chiarelli, que foijâ objeto de anâlise pelo Relator. E eu pergunto a V. Ex• 
como põderíamos remeter a mati:ria para anltlise daquela subemenda do 
Deputado Carlos Chiarelli, ou se, ao contrário, a subemenda viria para ser 
analisada neste momento. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Nilo podemos interromper o 
processo de votação. Mas o Relator pode pedir que se suspenda, que se can
cele o exame dessa emenda agora~ e esperar então a oportunidade de votação 
da subemenda. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, eu pediria a V. Ex• que 
juntasse esta subemenda à outra, para evitar que ~_aja qualquer prcjuizo na 
discussão da matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Emenda n• 177; autor, Depu
tado Jorge Cury. 

O SR. JORGE CUR Y - A sedutora tese da rotatividade da mão-de
obra sob a pena apresentada pelo ilustre Relator, acho que ela até dá um tom, 
o parecer dâ um tom de legalidade à ilegalidade. De forma que em verdade 
ela já foi aprovada parcialmente, porque quando S. Ex• apresentou uma pena 
para a rotatividade da mão-de-obra, significou dizer que teria aceito, em par
te, a nossa emenda. Todavia, no contexto do parecer, S. Ex• a apresenta como 
rejeitada, e eu quero sustentar o parágrafo único que diz:-"No caso de in
fringência deste artigo, ficarâ o empregador impedido de obter emprêstimos, 
transacionar de forma direta ou indircta, obter vantagens de qualquer nature.. 
za perante entidades de crédito, pelo prazo mínimo de doze meses e máximo 
de vinte e quatro meses, ficando a sua execução a cargo do Ministério do Tra
balho, que a efetivará após trinta dias da ciência da infração." 

Eu entendo, Sr. Presidente, que se não inserirnios no contexto da lei uma 
penalidade draconiana, eu tenho a impressão de que todas as medidas terão 
efeitos meramente paliativos. Daí, então, eu acentuar, quando apresentei esta 
emenda, que eu não teria a veleidade de dizer que ela iria corrigir o Problema, 
mas que eu oferecia como palco, pata que sobre ele a matéria fosse debatida. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Concedo a palavra ao nobre 
Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, Srs. Membros da Co
missão, o Relator, pelo respeito que tem ao Deputado Jorge Cury, autor da 
emenda, deveria se estender longamente sobre o assunto. Entretanto, pelo 
adiantado da hora, cu direi apenas o seguinte: realmente é impossível, ou in
desejável, uma legislação que impeça totalmente a demissão de servidores. 
Isso seria impossivel e prejudicial. Eu perguntaria a S. Ex• o que diria aquele 
que vai substituir a esse novo, e que está ansioso por arranjar um lugar, aque-

Ie que vai substituir o que saiu, o que ele pensa da posição de V. Ex•. O 
problema fundamental é que temos que criar mais empregos. Enquanto hou
ver um mercado de mão-de~obra tremendamente disponível pelos emprega
dores, nós teremos graves problemas dessa natureza. Devemos trabalhar para 
evitar o máximo, mas é impossível criar uma legislação que impeça totalmen
te a substituição de um empregado. 

O SR. JORGE CURY- Pelo respeito e admiração que V. Ex• me mere-
ce, jã que me foi feita a per,Stiniã., permita-me dar a resposta. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Regimentalmente, não pode. 
Em votação a emenda do nobre Deputado Jorge Cury, de n• 177. 
Os Srs. Congressistas que a aprovam, queiram levantar-se. (Pausa.) 
Rejeitada, com uma abstenção. 

Emenda n9 181, do Senador Mauro Bencvides. 
Concedo a palavra ao Senador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, Srs. Congressistas: 
A tese da unificação salarüi.l foi defendida nesta _tarde pelo eminente Se

nador Dinarte Mariz e por mim. Expusemos, ele e eu, as razões que devem le
var esta Comissão Mista a acolher a nossa iniciativa. Não é possível que se 
atribua a determinadas regiões do País esse salário, indiscutivelmente de fo
me, como aquele pago aos trabalhadores do Norte e do Nordeste. Se os nos
sos companheiros de outras regiões que não do Norte c Nordeste se sentirão 
naturalmente impelidos a corrigir essa distorção do nosso processo de desen
volvimento, nós, do Norte e Nordeste, estamos moralmente obrigados a vo
tar a favor da unificação salarial. Se não o fizermos, estaremos descumprindo 
aquele mandato que nos foi outorgado pelo povo dos nossos respectivos Es
tados. 

Apelo, portanto, Sr. Presidente, para esta Comissão, pela primeira vez 
na noite de hoje, discrepando da diretriz do Relator - e eu até apelo para 
que o nobre Relator, como homem do Nordeste, reformule esse seu compor
tamento draconiano em relação aos nossos trabalhadores- apelo para a Co
missão no sentido de que acolha essa tese da unificação salarial representada 
pela Emenda n• 181. 

O SR. RELATOR (Jos~ Lins)- Sr. Presidente, este não é o único país· 
do mundo que ado ta salários diversos para regiões diversas. Eu poderia citar 
vários exemplos, mas cito o Canadá, que tem três salários diferentes. Eu não 
sei quem seria mais honesto, quem estaria defendendo mais o seu povo, se 
aqueles que votam a favor dessa emenda, ou se os que votam contra. Toda
via, tendo em conta que essa matéria de salário mínimo não faz parte deste 
projeto, somos contra a emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - O encaminhamento de voto 
em separado deve ser feito por escrito e dirigido à Mesa. V. Ex• poderá fazê
lo. 

O SR. (?)-Eu queria justamente pcrg~ntar a mesma coisa. Eu queria, 
sobre esta emenda, declarar o meu voto, e pergunto a V. Ex• se tem que ser 
feita hoje. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Tem que ser feita hoje. 

O SR. (?) - Agradeço a V. Ex• e Peco votação nominal. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Serâ feita a votação nominal. 
Procede-se à votação nominal. 

(inaudivel, longe do microfone) 

O SR. JOSfi LINS - Peço revisão. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A Mesa não se manifestou. A 
Secretaria está tornando nota. Espero que pelo menos na Secretaria os Srs. 
confiem, não na Presidência. 

Vou anunciar o resultado desta votação histórica. 
Onze votos favoráveis, seis votos contrários e uma abstenção. Dezesscte 

Srs. Congressistas decidiram sobre a matêria. (Palmas.) 
Emenda n~' 187. Está com a palavra o nobre Senad_o~ Dinarte Mariz. 

O SR. DINAR TE MARIZ- (inaudível) Sr. Presidente, hã uma ligeira 
d_if~!ença e tenho impressão que ê importante para que a minha emenda seja 
estudada e votada. ~ que na minha emenda eu condiciono duas etapas para 
chegarmos ao objetivo comum. E mais, tenho a impressão que ela se ajusta 
mais ao processo legislativo; ela é positiva, é direta. O objetivo é o mesmo. 
Votei a favor da emenda. Tenho a impressão de que não há nenhuma incon
veniência de que ela fosse tambêm votada, porque parece que ela explicita 
melhor a matéria. 
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O SR. RELATOR (José Lins) -Acho que a emenda estã prejudicada, 
Sr. Presidente. 

O SR. DINAR TE MARIZ - Diante do apelo que estão me fazendo, 
como eu não li a emenda do nobre Senador Mauro BenevidCs, mas comô-a 
matéria ê uma só, então considero prejudicada a minh3.. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A Mesa recebe a manifestação 
do nobre Senador Dinarte Mariz como um requerimento Q~ra retirar desta
que, porque quem conside-ra prejudicado nãO ê a Presidê9cia. 

Emenda n9 182. Fala sobre a Justiça do Trabalho. Houve uma colo-cação 
errada, junto com a emenda vitoriosa do nobre Senador Mauro Benevides. 
Bem que valeu a pena. 

Com a palavra o eminente Relator da matéria. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Gostaria que V. Ex• me esclarecesse o 
que estâ em causa. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A Emenda n• 182, do nobre 
Deputado Edgard Amorim. - -

O SR. RELATOR (José Lins) - Rejeitada. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Os que estiverem a favor, per-
maneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitada, com uma abstenção. 
Emenda n• 183. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Rejeitada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Em votação. Os Srs. Depu
tados que estiveram a favor da Emenda n9 183 queiram levantar-sr. Rejeita
da. 

Emenda n9 184, de autoria do Presidente. Com a palavra o Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Rejeitada, Sr. Presidente. 

. O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. Os Srs. Depu-
tados e Senadores que estiverem de acc~>rdo permaneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Emenda n• 188. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Rejeitada, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Os Srs. Deputados que estive-
rem de acordo queiram levantar-se. (Pausa.) 

Rejeitada. _ _ 
A subemenda do Deputado Edgar Amorlnl--ao art. 49 do subStitutivo do 

Relator da Comissão Mista que examina o Projeto n9 26, de 1979. 

O SR. EDGAR AMORIM - Sr. Presidente, _peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) --Eu faço a leitura. 
Subemenda do Deputado Edgar Amorim, que altera a redação do art. 49 

do substitutivo do Relator. 
Dê-se ao art, 49 a seguinte redação: 
A contagem de tempo, para fins de correçãO salarial, serâ feita a partir 

da data-base da categoria profissional. ____ _ 
§ 19 Entende-se por data-base, para fins desta lei, a data de início da vi

gência de acordo, ou convenção coletiva ou sentença normativa. 
§ 29 Os empregados que não estejam incluídos numa das hipóteses do 

parágrafo anterior terão como data-base a data de seu último reajustamento 
ou aumento de salário ou, na falta desta, a data de início da vigência de seu 
contrato de trabalho. 

§ 39 As regras deste artigo não se aplicãm à primeira correção salarial 
do empregado, admitido em quadro de pessoal, organizado em carreira, caso 
em que incidirâ ela sobre os respectivos níveiS ou classes de salârio. 

A emenda é de autoria do nobre Deputado Carlos Chíarelli. e, uma sube
menda à letra b do § I • do art. 4• 

.. Não existindo acordo, convenção coletiva nem sentença normativa, a 
do início de vigência do último aumento do salârio do empregado, na falta 
dele à de sua admissão na empresa", de autoria do Deputado Benedito 
Marcflio. Altera a letra b do§ 19 do art. 49, dando a seguinte redação: 

''Para o trabalhador sem data-base, ou não integrado na categoria pro
fissional, a data de seu último aumento ou, na falta desta, a data de início da 
vigência de seu contrato de trabalho." 

O SR. (?)- Pela ordem, Sr. Presidente. 
Verificamos que nós tivemos oportunidade de encaminhar a Emenda n9 

57 e que, da forma como estâ a emenda apresentada por nós, que está no 
avulso, ela preenche toda a reivindicação dos trabalhadores rurais, dos traba-

thadores que têm categoria funcional mas não têm data-base. O que estranha
mos é que, talvez por um lapso do nobre Senador Josê Lins, a emenda foi 
acolhida, mas no relatório estâ realmente uma redação meio dúbia que, no 
nosso modo de entender, não se estende aoS trabalhadores rurais, que são, 
mais ou menos, onze milhões de trabalhadores. 

Então, gostaria de saber da Presidência e do nobre Relator. o seguinte: se 
realmente nós apresentamos a emenda, que atende a essa necessidade dos tra~ 
balhadores rurais, a emenda foi acatada no relatório; mas, na redação, infe .. 
lizmente, não estã condizente com a Cmenda apresentada. Pergunto se hâ, 
realmente, condições de apresentação, de acatar outra subemenda em preju( .. 
zo das emendas apresentadas dentro do tempo legal e regimental desta Casa. 
São perguntas que faço e gostaria de ter uma resposta da Mesa, da Presidên~ 
cia, do Relator. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A pergunta é dirigida ao Rela· 
tor, mas cabe um esclarecimento, anteS. 

Foi encaminhada, tambêm, à Mesa, uma outra subemenda do Deputado 
Edgar Amorim, ao mesmo parãgrafo primdro; alínea b, ou letra b, do art. 49, 
com a seguinte redação: 

"b) Para o trabalhador não integrado em categoria profissional e 
para aqueie cuja categoria profissional não c;steja contemplada 
numa das hipóteses da alínea anterior, a data do seu últimp aumen
to ou reajustamento salarial ou, na falta desta, a data de início da vi
gência do seti contrato dC: trabalho." 

Parágrafo 2•: 

.. As regras deste artigo não se aplicam à primeira correção sala~ 
rial do empregado admitido em quadro de pessoal, ou organizado 
em carreira, caso em que incidirâ ela sobre os respectivos níveis ou 
classes de salârios." 

O SR. (?) - Peço a palavra, Sr. Presidente. (Inaudível.) 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Co[lares) -São quatro as subemendas, 
duas subemendas do mesmo autor, com redações diferentes. ---

0 SR. (?)-Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra V. Ex• 

O SR.(?)- Eu tenho a impressão, Sr. Relator, que na realidade o objeti
vo que se busca com essas subemendas, ê dC:iXã:r claro aquilo que tive a opor
tunidade de expor, hoje, que essa lei se aplica, também, àquelas pessoas, à
queles trabalhadores que, embora integrantes de categoria profissional, nãO 
estão abrangidos por contratos, acordos coletivos ou uma sentença normati
va. Realmente, com toda a boa vontade acolhi, nesta subemenda, a sugestão 
alternativa feita por V. Ex• no seu substitutivo, para ter como data-base. ou a 
data do último aumento Ou, na falta desta, a da vigência do contrato de tra
balho ou a data da contratação. Dai a razão dessas duas subemendas alterna
tivas. 

O que se busca, aqui, ê deixar esta matêria clara. Eu não tenho nada con
tra a subemenda do Deputado Carlos Chiarelli; apenas ê uma questão de téc
nica legislativa. Como V. Ex• entendeu no parágrafo 19 do seu substitutivo, 
ou do artigo 49 do seu substitutivo, discriminar as datas-base para a categoria 
profissional e para o trabalhador não integrado em categoria profissional, 
parece-me que a emenda do ilustre Deputado Carlos Chiarelli, embora atinja 
os mesmos objetivos, se acrescentasse essa letra b, como ele sugeriu, a re
dac;;:ão ficaria um pouco prejudicada._Eu creio que os esclarecimentos já são 
suficientes para que o Sr. Relator faça a sua opção. E tenho certeza que ele 
pretende, realmente, resolver esta questão. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra o Deputado 
CarlOs Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu tenho a impressão, efetivamente, 
de que se trata de diferentes formas de chegar ao mesmo objetivo . 

Eu gostaria de ponderar, com relação à emenda original do Deputado 
Benedito Marcílio, a Emenda n9 57, que ele assinala no texto que os emprega
dos que não estejam incluídos numa das hipóteses do parágrafo anterior te
rão como data~base a data da contratação. 

Evidentemente, ele apanha com essa emenda, uma das duas hipóteses, 
que pode ter ocoriido de após a contratação do trabalhador e no decurso da 
vigência do seu contrato individual de trabalho, ele tenha sido objeto, sujeito 
de um reajustamento individual de seu salário, de: uma melhoria do seu sa~ 
lário. Se nós ficaimõs, ãpenas, adstritos à data da contratação, nós podere
mos estar prejudicando aqueles trabalhadores que tiveram aumento no de
curso da vigência do contrato. 
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Em segundo lugar, com relação à ponderação do Deputado Edgard Amo
rim, que procurou substituir o aspecto formal e se adaptar à forma redacional 
proposta pelo Relator, eu teria um problema de ordem conceituai. Ele man
têm aquela idéia de falar em trabalhador que não esteja enquadrado em cate
goria profissional. Eu não vejo, na melhor conceituação jurídica, a figura do 
trabalhador não integrado em categoria profissional. O trabalhador pode 
pertencer a uma categoria profissional que não tenha sido objeto de enqua
dramento sindical, o que é outra coisa, mas ele, naturalmente, sociologica
mente, ele pertence a uma categoria profissionaL 

Então, dentro desse prisma é que nós devemos ser o mais objetivos po~sí
vel. Ou o trabalhador é beneficiado pela sistemática proposta, porque com re
lação a ele, houve, no que tange à sua ·categoria, um reajuste coletivo em de
corrência de acordo, convenção ou sentença nonnativa - então, hã data-base 
no seu conceito técnico- ou, então, a ele não se aplica, porque ele estâ inor
ganizado em sindicato ou porque o seu sindicato não fez qualquer tomada de 
posição proceSsual col~tiva e não houve o reajuste coletivo e ele não tem o be
neficio, não teve o beiieflcio do dissídio, do acordo, nem da convenção. Por 
isso, nós iniciamos o textO da D.Ossa subemenda dizendo: "Aquele trabalha
dor para o qual .não vigorou acordo, nem sentença, nem convenção, terâ 
como forma, em termos de data de referência para o reajuste, ou o último au
mento ou, na inexistência dele, a parte inicial de contratação". 

Estas são as objeções que nós teríamos, uma de ordem substancial, que é 
com relação à emenda do Deputado Benedito Marcílio, que acho que ela ê 
parcial, com vistas ao objetivo maior que pretende atingir, e a outra de ordem 
eminentemente técnico-sociológica, com relação a redação adotada pelo 
Deputado Edgard Amorim. 

O SR. (?) - Sr. Presidente, eu pediria pela ordem ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - V. Ex• já usou da palavra, a 
Mesa vai prestar um esclarecimento ao Deputado Carlos Chiarem. 

Em uma das subemendas do Deputado Edgard Amorim ele corrige esse 
erro técnico cometido na primeira subemenda, ao dizer que: "Para o traba
lhador não integrado cm categoria profissional..." 

Na outra, ele diz assim: uos empregados que não estejam incluídos em 
uma das hipóteses do parágrafo anterior .. .'' 

O que diz o parágrafo anterior? uEntende-se por data-base para fins des
ta lei, a data de início do acordo, convenção coletiva, ou sentença coletiva". 

Eu tenho a impressão que agora corrige-se o -problema de ordem eminen
temente técnica. 

O SR. (?) -Sr. Presidente, eu fiz uma pergunta, inclusive, à 
Mesa. No meu modo de entender, na forma em que está aqui a redação do 
art. 51, atende totalmente a toda essa faixa dos trabalhadores rurais. Agora, 
da forma que está no relatório, realmente, não atende. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• me permite? 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- A Mesa quer prestar um es
clarecimento. A Mesa também pensa como o Deputado Chiarelli, V. Ex•, na 
sua emenda, atinge uma parte; não atinge aquele que tenha tido um reajusta
mento, ou aumentos de salário, e faz, apenas, menção à data de início de con
tratação de emprego. Então, pega um aspecto e pode ter outro. 

A sugestão do Deputado Chíarelli parece que deverá ser aceita pelo Re
lator de pegar as quatro e fazer a redação dentro do espfrito que os autores 
querem. Os autores querem a data-base daqueles que não têm a data-base. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, Srs. Membros da Co
missão, o Relator está totalmente de acordo com estas emendas e, inclusive, 
interpreta o seu texto como contendo, também, este objetivo. Mas, com o fim 
de tornar mais explícita essa questão da extensão da data .. base, para sindica
tos que já disponham de acordo, convênio coletivo ou sentença judicial, ou, 
ainda, sindicatos que não tenham datas dessa natureza- c há trabalhadores 
isolados que estejam ou não sindicalizados de uma maneira ou de outra - o 
Relator propõe que essas emendas sejam consubstanciadas na redação que 
ele vai propor, esclarecendo, entretanto, que devido à modificação da re-
dação original do parecer do Relator, o Rc:lator voltaria a propor corno 
emenda substitutiva uma complementação que voltaria ao art. S9 do original 
do projeto. 

Eu, então, lerei a minha proposta, para que os Srs. possam acompanhá
la e julgâ-la. 

A proposta ê a seguinte: 

~'Art. 49 A contagem de tempo, para fins de correção salarial, 
será feita a partir da data-base da categoria profissional e, na falta 
desta, a partir da data-base do trabalhador ... 

Então, ou é da categoria, ou do trabalhador. 

"§ 19 Entende-se por data-base, para fins desta lei: 
I) Para categoria profissional, a data de início de vigência de 

acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa. Para o traba
lhador, a data do seu último aumento ou, na falta desta, a data. de 
infcio da vigência do seu contrato." 

Acrescente-se, em seguida, o art. 59, que diz: 

"O salário do empregado admitido após a correção salarial da 
categoria, serâ atualizado na su9seqUente revisão, proporcional
mente ao tempo de serviço." 

Parágrafo único: 

"A regra do artigo não se aplica às empresas que adotem qua
dro de pessoal organizado em carreira, em que a correção incida 
sobre os respectivos níveis ou classes de salários." 

Explico porque. O art. 49, como- estava redigido, remetia a correção do 
trabalhador isolado que entra hoje para daqui a 6 meses, independente de ha
ver uma data do sindicato intercalada no meio. Ora, para que esse trabalha
dor, que jâ estâ sindicalizado e que entrou no meio, na empresa, se ajuste ao 
processo do sindicato e à data do sindicato, ele terá que ter um ajustamento 
parcial e, em seguida, se engajar em toda a data do sindicato. Isto é o que diz 
o art. 59, no seu caput, 

Quanto ao parágrafo do art. 59, corrige a idéia-, também contida na su
gestão de V. Ex•s e que se refere àqueles que entrem em cargo de: carreira e 
que tambêm terão os seus vencimentos corrigidos, juntamente com a carreira 
e não isoladamente. Eu acho que esta idêia abrange todas as sugestões, corri
ge todas as distorções. 

O SR. (?) - Nobre Relator, nós queremos, aqui, registrar o se-
guinte: todos os trabalhadores pertencem à categoria nacional. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Perfeito, mas sem data-base. 

O SR. (?) - Sim, mas pertencem a uma categoria profissional. 

OSR. RELATOR (José Lins)- Mas não estão organizados em çatego
rias profissionais. Na profissão pertencem uma categoria, mas podem não es
tar organizados. 

O SR. (?) - Mas pertencem a uma categoria profissional. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Mas, o sentido, nobre Deputado, ê o 
seguinte ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Peço que V. Ex•. leia, nova
mente, o caput do art. 49, que tem uma improPriedade técnica; o trabalhador 
que não é organizado não tem data·b:9-se. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não, Ex•, ele terá sim. Eu não falo em 
trabalhador organizado ou não, c:xatamente para evitar este problema. 

~·A contagem de tempo para fins de correção salarial, será feita 
a partir da data~base da categoria profissional"- esta é a base fun
damental. 

Na falta desta, a partir da data-base do trabalhador. Então, vamos veri
ficar o que é data-base do sindicato da categoria e se é data-base do trabalha
dor. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O trabalhador avulso não tem 
data-base nenhuma. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Mas nós (erramos,) por e<ta lei. Fica 
criada a data do trabalhador, que servirá de base para conta&em do tempo. 

O SR. (?)-V. Ex• vê alguma inconveniência neste: substitutivo, fora o 
art. 49, acolhendo todas as reivindicações postas por V. Ext? 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• tem duas subemendas, aqui, Eu 
as lerei para especificar: 

"A contagem de tempo, para fins de corrcção salarial, será feita a partir 
da data-base da categoria profissional. Entende-se por data-base, para fins 
desta lei, a data de início da vigência de acordo. convenção coletivr.. ou sen
tença normativa. Os empregados que não estejam incluídos numa das hipóte
ses, isto ê, do parágrafo anterior, terão como data-base a data do seu último 
aumento ... 

Em primeiro lugar, não há hipóteses anteriores; há somente uma. 

O SR. (?) - Há duas hipóteses, aliás, há três hipóteses: contrato coleti
vo, acordo coletivo c: sentença normativa. 
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O SR. RELATOR (José Lins)- Mas, isto se resume a data do sindica
to, perfeito? Se o sindicato não tiver tido esta data, não tem ... 

(Apartes simultâneos.) 

Vamos adiante- aqui se define data base da categoria e ela pode existir 
ou não, mesmo se a categoria estiver organizada. Passa-se diretamente para 
os empregados; os empregados que não estejam incluídos numa das hipóteses 
do parágrafo anterior e que nem tenham convenção ou sentença normativa e 
nem data de acordo, terão como data-base a data do seu último aumento ou 
reajustamento de salârio ou, na falta desta, a data do início de vigência do seu 
contrato de trabalho. As regras deste art. não se aplicam à primeira correção 
salarial do empiegado admitido em estágio de pessoal organizado. Acho que 
aqui a substância é a mesma. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Gostaria de ouvir um esclare
cimento. Como hã 4 (quatro) subemendas sobre o mesmo assunto, é permiti
do que se esclareça tanto quanto seja possível com os seus autores, Sr. Rela- 1 

ter, o que me parece uma passagem importante do projeto. 

(Apartes simultâneos.) 

O SR. (?)-Sr. Presidente, se V. Ex• me permite, gostaria de fazer uma 
rápida observação. e que a preocupação do nobre Relator- e compreendo 
isto, partidariamente- é de não acolher uma emenda que possa vir a alterar 
o espírito do seu substitutivo ou da política governamental. Gostaria de dizer 
a V. Ex• que, neste caso em tela, não vai alterar o espírito. 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- V. Ex• estã interpretando totalmente 
errado. 

O SR. (?)- Não, Ex• porque o que me pareceu foi que é uma emenda de 
natureza eminentemente têcnica, corretiva, aperfeiçoadora. Não é ideológica 
ou doutrinária. 

O SR. RELATOR (José Lins)- V. Ex• estâ enganado; eu estou acatan
do a emenda. V. Ex• está enganado; o que estâ se dando é um problema de re
dação, pura c simples. Note bem que na redação do nobre Senador ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Nobre Relator e caro Colega, 
foi o problema da redação daquele caput do artigo do Relator. 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- V. Ex• me permite terminar o que esta
va expondo? 

Eu estava comentando a redação dada pelo nobre Deputado Edgard 
Amorim. V. Ex• define data para a categoria profissional. Depois disse que o 
operârio que não esteja naquele caso) ora, o operário não pode estar; quem 
pode estar ~ o sindicato. Daí a minha objeção, que é apenas de ordem reda
cional. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Eu gostaria de ajudar a simplificar a 
questão. Na leitura do texto da proposição aqui contida, do nobre Deputado 
Edgard Amorim, na segunda versão, onde S. Ex• faz a ressalva daquele 
problema conceituai de categoria, eu tenho a impressão que se enquadra tudo 
quanto nós estamos perseguindo. Adotada esta subemenda à qual eu me filio, 
retirando a minha, nós, no rneu modo de entender, resolvemos o problema, 
porque alcançamos todos os trabalhadores que não têm data-base no sentido 
coletivo do termo, sem necessidade de qualquer outra alteração no texto le
gal. 

(Apartes fora do microfone.) 

O SR. RELATOR (José Lins) - Eu gostaria de ouvir o nobre Depu
tado; por que é que ele não aceita este texto? 

O SR. EDGARD AMORIM - Porque eu acho o seguinte: no meu 
modo de ver, a emenda foi apresentada dentro do prazo legal e regimental. A 
emenda atende, no meu modo de ver ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- Atende, em parte, porque pode ser ... 

O SR (?) - ... fazer emenda do que falta e não modificar totalmente. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas, V. Ex• não concord~~o objetivo 
fund'amental é encontrar uma boa solução. 

Senhores, eu proponho então que nóS aceitamos a einerida-do Deputado 
Edgard Amorim, que já conta com o apoio do Deputado Carlos Chiarelli, 
mas que se inclua tamb~m que se suprima o§ 39 para aprovar juntamente com 
o texto do art. 5', dando a regra de como enquadrar o trabalhador que entra 
no meio do caminho na data do sindicato. 

O SR.(?)- V. Ex• já tinha, em seu substitutivo, eliminada essa questão 
da proporcionalidade. 

O SR. RELATOR (José Lin~)- Eu tinha, porque na minha em<?nda eu 
criava a figura da data-base do trabalhadOr que teria o seu aumento, a sua 
correção salarial, 6 meses depois que entrasse. Ora, isso cria uma situação es
drúxula diante do prestígio que nós estamos dando à data do sindicato. En
tão, é melhor que ele se engaje, na primeira oportunidade, na data do sindica
to. 

O SR. EDGARD AMORIM - Ex•, eu poderia fazer uma sugestão? 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas a lei tem que prever, porque do 
jeito que está aqui... 

O SR. EDGARD A!.10RIM - Ex•, eu poderia fazer uma sugestão? 
Consulto o Deputado Carlos Chiarelli, que se manifestará em seguida, se está 
de acordo com a sugestão. 

É que nós retiremos o § 39 desta emenda, mas votemos separadamente. 
V. Ex• acolhe a nossa emenda com o § I 9 e o § 29 

O SR. RELATOR (José Lins)- Ficou entendido que se votaria a inclu
são ... 

O SR. (?) - Assim, não. 

(A partes simultâneos.) 

O SR. (?) - Mas, o Relator é que está com a palavra. 

O SR.('/) -Da forma que estã se fazendo isso af estâ se cometendo uma 
injustiça muito grande. Acho que estâ se cometendo uma injustiça muito 
grande; deixe-me esclarecer por que. É porque a emenda n9 57 foi aprovada no 
relatório. Há uma divergência para ampliação da emenda; agora, substituir a 
emenda, eu acho que não estâ correto. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O assunto é com o Relator; há 
uma afirmação. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Qual é o n• da emenda de V. Ex•? 

O SR. (?) - Número 57. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Nobre Senador, eu gostaria de dar um 
esclarecimento a V. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Estâ com a palavra o Relator 
dando um esclarecimento ao Deputado BeneditO Marcílio. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Nobre Deputado, acontece que a 
emenda de V. Ex• foi acolhida em parte pelo Relator. Por que em parte? 

O SR. BENEDITO MARClLIO - Nilo, Ex•! Foi acolhida na íntegra; 
não foi acolhida em parte. Permita-me, se fosse em parte eu estaria de acordo 
=~~ . 

O SR. RELATOR (José Lins)- Permite-me V. Ex•? Note bem, se a mi
nha redação coincidisse com a sua, ela estaria acolhida totalmente. Acontece 
que ela ê apenas parte da minha redação, porque eu incluí também a possibi
lidade de, não havendo a data do aumento, se retomar a data do contrato. 

Então, do meu ponto de vista, pelo menos do ponto de vista normal, a 
sua redação não coincide com a minha; daf por que eu imagino que a sua re
dação foi aproveitada em parte para a minha, mas não foi integralmente a mi
nha. 

De qualquer, modo, eu quero dizer a V. Ex• que o que V. Ex• visa com a 
sua emenda, o objetivo, foi totalmente atingido e permanecerA atingido. 

Eu não sei, se eu puder colocar totalmente acolhida a emenda, podendo 
modificar o relatório, cu não tenho nenhuma objcção, porque para mim é atê 
melhor que cu acolha a emenda do colega do que não acolha. 

O SR.(?)- Se a minha emenda fosse aprovada cm parte, Senador, é jus
tamente porque estâ havendo divergência de redação. Aqui, está escrito: 
emenda 57, acolhida pelo R.elator. Está aqui comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - O Relator fez uma correçilo 
no seu relatório, que foi anunciada no início do trabalho. 

O relatório do Relator foi alterado posteriormente e foi submetido à vo
tação hoje. 

O SR. (?)- Eu tenho uma subemenda que está aí tambêm, está em cima 
da mesa de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Será colocada em votação. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Então, eu volto a fazer a proposta que 
já fiz aos Srs.: 19 - que seja adotada a rcdação da emenda do nobre Depu-c 
tado Edgard Amorim, apresentada juntamente com a do nobre Deputado Carlos 
Chiarelli, com a exclusão do § 39 e a aprovação do art. 59 e seu parágrafo llni~ . 
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co do original do projeto, que passo a ler. para aqueles que talvez não tenham 
na mão o documento; mas, acredito que todos tem: 

uo salário do empregado admitido, após a correção salarial da 
categoria, serâ atualizado na subseqUente revisão proporcionalmen
te ao número de meses a partir da admissão". 

;B a regra como ele vai ser ajustado. 

uparâgrafo único: A regra do art. anterior não se aplica às 
empresas que adotem quadro de pessoal organizado cm carreira em 
que a correção incida sobre os respectivos •.. ,. 

A falta disso, realmente e ... 

( Itwudfvel) 

O SR. PRESIDENTE (A1ciu Collares)- São ·4 subemcndas, meu emi
nente Senador, com rcdações diferentes. Nós estamos buscando um acordo, 
urna tratativa, um entendimento com o Relator. 

Acho que o processo de votação resolve, mas, se nós resolvermos amiga
velmente, muito melhor. 

Já chegamos, acho, a uma conclusão. 

O SR. (?) -Só para esclarecer a coisa, eu estou absolutamente de acor
do e agradeço a V. Ex• por ter aceito a nossa subemenda. 

Agora, eu queria lembrar mais uma vez a V. Ex• que eu tive uma emenda 
supressiva do art. 59. V. Ex•, inicialmente, havia acolhido totalmente; por isso 
é que até a retirei hoje. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Acolhida em parte, porque o parãgra
fofo tinha sido aproveitado em função da redação do art. 49. 

O SR. (?) - Deixe-me terminar, por favor, a minha argumentação. Se um 
servente de pedreiro é admitido num mês, no 39 mês do período da correção e 
depois, na primeira correção, ele vai ter uma correção proporcional a 3 meses 
apenas, ou seja, a metade da correçilo que terá um outro que pegará a cor
reção toda, isto fere o princípio da isonomia salarial. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Permite V. Ex•? Esse é o caso exala
mente, nobre Senador: primeiro, t um problema de mercado. Segundo, ê um. 
problema de quadro de carreira. Se ele for pedreiro enquadrado, se a empresa 
reconhece como cargo de carreira, ele vai ter o mesmo vencimento, e aí ê que: 
está o problema. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Um esclarecimento da Presi
dência. 

Esta matêria que estâ sendo discutida não está na submenda. O que está 
sendo discutido aqui não é o caput do art. 59. 

Isto aqui ê o substitutivo que: V. Ex• está fazendo? 

O SR. RELATOR (José Lins) - li exalo. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Isto aqui já foi aprovado. 
Então, nós não podemos discutir mais aquilo sobre que já houve decisão 

da Comissão Mista. 
O que está se discutindo é o§ 39 da subemenda de V. Ex•s com o parágra

fo único do art._59, onde parece a esta Presidência, salvo melhor juízo, que a 
matêria é absolutamente igual. 

Eu gostaria até de fazer a leitura: 

.. As regras desse artigo não se aplicam à primeira correção sa
larial do empregado admitido em quadro de pessoal organizado em 
carreira, caso em que incindirâ sobre os respectivos níveis de classes 
ou salários. 

A regra do artigo não se aplica às empresas que ado tem quadro 
de pessoal organizado em carreira e em que a correção incida sobre 
os respectivos níveis de classes ou salários." 

A impressão que tenho ê que é a mesma coisa; só que está colocado, em 
vez de ser o § 39 do art. 49, é o parágrafo único do art. 59 
~ Nós vamos então retirar uma das emendas do Deputado Edgard Amo
rim. A do Deputado Carlos Chiarelli também fica retirada. ·Permanece a do 
Deputado Benedito Marcflio e a dos dois Deputados Edgard Amorim c Car
los Chiarelli. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Eu acho que todos já sàbem que eu 
propus um substitutivo aproveitando te>;to da emenda apresentada pelos 
nobres Deputados Edgard Amorim e Carlos Chiarelli~ apcllas suprimíndo o§ 
39 e aprovando juntamente com o caput do art. 59 do projeto original. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Há uma emenda do Deputado 
Benedito Marcflio. 

O SR. RELATOR (José Lins) - A emenda do Deputado Benedito 
Marcílio eu considero aprovada, já que é parte integrante da emenda que está 
sendo votada. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs)- Em votação o entendimento 
ocorrido. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. 

Agora, a submenda do Deputados Benedito MarcOio, suprimindo o art. 
59 e seus parágrafos do substitutivo. O que foi votado agora foi apenas o pa
rágrafo único do art. 59. Como a submendii quer que se suprima o art. 59 c 
seus parágrafos, é uma matéria, sem dúvida nenhuma, diferente, pelo menos 
quanto ao caput. 

O SR. BENEDITO MARClLIO - Eu retiro, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Estã retirada: 
Urna subemenda ao Art. 69, do substitutivo do Relator. ' 6Parágrafo úni~ 

co. Modificar o substitutivo no parágrafo único do artigo que será redigido 
assim: "Quando tratar de trabalhadores avulsos da orla marítima, subordina
dos à Superintendência Nacional da Marinha Mercante, SUNAMAM, com
pete rever salários e taxas de produção." 

O SR. BENEDITO MARC!LJO - Sr. Presidente, hã uma emenda do 
Deputado Athié Cury, de n9 148, que foi aprovada pelo Parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collarcs)- Está com a palavra o Deputa
do Benedito Marcflio. 

O SR. BENEDITO MARC!LJO -Tomei a liberdade de apresentar 
urna subemenda. A Emenda 148 foi acolhida em parte. Verificamos que a 
Emenda n9 154 foi acolhida em parte, consultando os trabalhadores dessa ca~ 
tegoria, que são favoráveis, inclusive, a que seja atendida de acordo com a cc
dação do parágrafo único: "quando se tratar de trabalhador avulso da orla 
marítima subordinado à Superintendência da Marinha Mercante- SUNA
MAM, compete a esta rever os salários e taxas''. 

Esta emenda foi aoresentada oor dois Deputados: os companheiros 
1Athiê Coury e Álvaro Valle. Eu acredit<;>, Sr. Relato~. Srs. Parlamentar~, real
mente da forma que sugerimos aí a subemenda, que ela vem de encontro com 
o interesse de uma categoria que abrange 40 mil trabalhadores e que não es
tão incluídos nesse projeto. Esperamos que o Sr. Relator e os Srs. Parlamen
tares acatem essa subemenda à emenda apresentada pelos companheiros De-
putado Álvaro V alie e Athiê Coucy. · 

O SR. (J) - Essa subemenda apresentada pelo Deputado Benedito 
Marcílio, data venia de outros entendimentos, também verificamos que virá 
beneficiar os trabalhadores da orla marítima e acredito que terá o beneplácito 
do ilustre Relator. 

O SR. (?) - Sr. Presidente, cu cometi um ato de Infide!Ídadc com o ilus
tre Deputado Athiê Coury, porque S. Ex• esteve aqui perguntando sobre um 
problema da sua Emenda 148. Eu recebi os avulsos desta Comissão, cuja 
aprovação desta Emenda se encontra à folha 62 .. A. Recebi, no entanto, um 
esclarecimento da Mesa, da AssessOria, de que esse primeiro avulso que rece
bemos já está sem efeito. Então, data vem'a. estamos votando a matéria com 
um avulso jâ superado. (Apartes simultâneas) Sr. Presidente, quero esclarecer 
a V. Ex• que prestei uma informação falsa ao nobre colega, induzindo em er
ro, para o qual eu não contribuí. É que estou com um relatório que dá a 
emenda do nobre Deputado Athiê Coury como aprovada. Então, quero fazer 
um apelo a V. Ex• no sentido de que, em decorrência desse fato, V. Ex• consi
dere, então, aprovada em parte, conjuntamente com o adendo oferecido pelo 
Deputado Benedito Marcílio, a emenda do Deputado Athiê Coury. 

o SR. RELATOR (José Lins) - Com o maior prazer e honra. 

Quero explicar a V. Ex• que Emenda 148 tem uma dupla significação: em 
primeiro lugar, ela se refere, em geral, aos trabalhadores avulsos e como tal 
ela foi aproveitada no Relatório. Aqui está dito em.parte, como V. Ex• quer, 
porque note bem, os trabalhadores avulsos, em tese, estão incluídos no be
neficio da lei. Não hã dúvida nenhuma. Agora, há trabalhadores avulsos que 
pertencem a determinadas categorias que trabalham com empresas públicas. 
Esses são casos particulares. Então, está atendido o pedido de V. Ex•; vamos 
considerar em parte aprovado e está aqui. 

O SR. (?)-Porque S. Ex• teria me pedido que requeresse destaque para 
a emenda dele cu disse que não era necesário. Quero que V. Ex•s. compreen~ 
dam a minha posição. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Perfeito. Vou agora concluir, Sr. Presi
dente, para que possamos tirar proveito da nossa discussão. 
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Eu gostaria de camar a atenção dos nobres Senadores e Deputados para 
o fato de que estamos tratando do art. 69. Notem bem: Caput: "A correção 
dos valores monetários dos salários dos trabalhadores avulsos negociados 
para grupos de trabalhadores diretamente pelas suas entidades sindicais serâ 
procedido de acordo com o disposto no art. 29 desta leP'. Significa que os 
avulsos também estão beneficiados, em geral. Há casos particulares dentro 
deles que são tratados no art. 10 do projeto original, como V. Ex• verâ. Mas 
vamos adiante: Eu estou querendo dar uma explicação. Parágrafo Unico ... 

O SR. (?) - (Inaudível) 

O SR. RELATOR (José Lins)- Um momentinho. Eu sei, mas estou 
querendo dar uma explicação. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - O Relator estã sendo ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- Se V. Ex• me permite? Isto é essencial. 
O artigo 69;- em q-ue-seesrâ pretendendo, no caso do trabalhador, dar a 
data base, no seu parágrafo único, se não me engano é o que está se querendo 
modifiCar- aí. A emenda está querendo modificar este parágrafo. E ele não po
der ser modificado porque ele dá regra para se contar a data base. Não é o 
sindicato; são aqueles que dependendo do Poder Público, vão tei-a data base 
contada a partir da data em que eles tiveram o último aumento. Muito bem, 
então o Art. 611 deve ser preservado, na minha opinião, entre os cento e tantos, 
como um artigo diferente e que diria o seguinte: 

"Quando se tratar de trabalhadores avulsos da orla marítima subor
dinada à Superintendência Nacional da Marinha Mercante- SU
NAMAM, compete a este reger os salários inch.isive taxa de pro
dução." 

Isto aqui vem satisfazer os Senhores, porque ... 

O SR. (?) - Parecer favorável? 

O SR. RELATOR (José Lins) - Parecer favorável. Mas a incluir onde 
couber, como artigo ou como parágrafo. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O trabalho é de V. Ex•. Colo
car onde couber. 

Em votação a subemenda e o parecer do Relator. 

Os Srs. Membros da Comissão que os aprovam queiram permanecer 
sentados (Pausa.) 

Aprovados. 
Ainda há a do Deputado Benedito Marcílio, que diz que o Artigo 79 pas

sa a ter a seguinte redação: 

"O empregado dispensado sem justa causa terá direito à indeni
zação adicional equivalente a um salário mensal, seja ele ou não op
tante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço." 

O SR. RELATOR (Josê Lins)- Sr. Presidente, o Relator ê contrário a 
esta emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação a subemenda do 
Deputado Benedito Marcflio. 

Os Srs. Membros da Comissão que a aprovam-queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Mais uma outra emenda, do Deputado Chiarelli; parece que ela está pre

judicada. Vou ler: 

"Após o art. 611 do substitutivo do Senador José Lins, agregue
se um artigo 79, passando o art. 711 a ser renumerado corno a:rt. 89 e 
assim sucessivamente." 

uArt. 79 A correção do valor monetãrio do salário dos empre
gados que percebem remuneração mista, parte fixa e parte em co
missões, será procedida nos termos desta lei para parcela de nature
za fixa." 

O SR. RELATOR (José Lins)- Sr. Presidente, proponho um substitu
tivo para essa redação, porque nós estamos totalmente de acordo com a idéia. 
Mas a redação que proponho visa apenas a impedir que se confunda comis
são relacionada com percentuais, com cargos em comissões a qualquer título 
dado por alguma empresa. E a redação que nós propomos ê a seguinte: 

.. A correção monetária a que se refere os artigos 19 e 211 desta lei 
não se estende às remunerações variáveis percebidas com base em 
comissão perCentual pré-ajustadas, aplicando-se porém a parte fixa 
do salário misto percebido pelo empregado assim remunerado." 

Quer dizer, quando o salário for formado por uma parte fixa e outra em 
comissão, -quem vende dez cruzeiros, recebe 6%- esta parte ê automatica
mente ajustada porque ela depende do preço de venda e o preço é ajustado. 

O SR. (?) - Mas quando ele não recebe e recebe unicamente por cernis- · 
são? 

O SR. RELATOR (José Lins)- Bom, af não pode. Isto neo é salário. 

(Apartes simultâneos.) 

O Relator ê favorável à e!TI~nda com esta redação. 

O SR. (?) - Quer dizer ..:ntão que a minha subemenda foi prejudicada? 

O SR. PRESIDENTE (Aloeu Collares)- Hã uma subemenda do Depu-
tado Jorge Cury que diz: "suprima-se a expressão ... " 

O SR.(?)- Mas Sr. Presidente, o Senador Relator não ficou de discutir 
o destaque do artigo 156, e inclusive ... 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas então, volto a explicar a V. Ex• 
qual é o entendimento do Relator. Note bem: os safârios variáveis são de 
duas naturezas. Variáveis com o tempo; por exemplo, um professor que dá 
aula. Se dá uma aula ganha um tanto, cinco aulas por mês, ganha outro tan
to, se dá dez outro tanto. O salário é variável com o tempo. O segundo tipo de 
salário variável ou de percepção, remuneração variável, é aquele que depende 
de comissão de venda. Por exemplo: quem vende uma geladeira, ganha 5% 
da geladeira; quem vende uma cadeira ganha 5% ou lO% da cadeira. Orª', o 
preço da cadeira todos os dias sobe. Então, é claro que esta comissão é auto
ajustável. V. Ex• não quereria que o empregado passasse por 7%, 8%, 9%, que 
seria um absurdo. Ou então V. Ex-' não quereria que se tomasse a média dos 
últimos meses e se fizesse o aumento porque então seria mais o percentual, 
não iria mais coincidir com os percentuais. 

O SR. PRESIDENTE (Afoeu Cofiares)- O nobre Deputado está espe
rando, na qualidade de autor de uma das subemendas. 

O SR. CARLOS CHIARELLI (?) - Exatamente. Como fui o autor da 
subemenda que visa efetivamente a assegurar àquele que tem salário misto, 
isto é, parte fixa e parte variável, e preocupado em que o projeto viesse adis
ciplinar a matéria, propus a distinção, isto é, saberido que a parte variável es
tá em função de uma comissão e que a comissão incide sobre o valor da venda 
ou do ato comercial praticado, e que, portat\to, à luz da própria inflação ela 
se vê reajustada, preocupei-me em estabelecer uma regra para a parte flXa 
desse salário. Esta foi a razão de ser desta proposta. O Sr. Rel~~or apresentou 
uma nova redação. Honestamente, não pude apreender rapidamente o texto. 
Gostaria "apenas de ouvir a leitura da redaÇão que o Sr. Relator apresentou. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Quero dar um cl!!clarecimento. 
O substitutivo é uma emenda. NãO há como fugir a isso. É só para um escla. 
recimento, porque o nosso ilustre Senador quer que se coloque subemend~ à 
emenda número tal. Pode colocar ''à emenda n9 1". Mas aqui se coloca da se
guinte forma: subemenda ao substitutivo. Substitutivo é sempre uma emen
da. • 

O SR. RELATOR (José Lins)- Mas o que está interessando é exala
mente a idéia. Vou ler exatamente a redação dada pelo nobre Relator. 

"Art. tal A correção monetária a que se referem os artigos 19 
e 29 desta lei não se estendem às remunerações variáv!is percebidas 
como base em comissões percentuais ... " 

Se for comissão fixa, cargo em comissão, é difCrente: 

" ... percentuais reajustados aplicando-se porém à parte fixa dO 
salário misto percebido pelo empregado assim remunerado." 

Quer dizer, se ele for um que tiver salário mínimo ... 
Jâ repeti o texto da emenda, que ê o seguinte: ...,. 

"Para os empregados que percebem salário variável tomar-se .. ã 
por base para correção a média de remuneração por ele percebida 
nos três últimos meses." 

Ora, V. Ex• vê que nós procuramos analisar a natureza do salário variá
vel; identificando-se o salário variável ê composto de duas partes: uma, que é, 
uma parte fixa, que é realmente o salário; outra, que é um percentual que de. 
pende de venda, e portanto é auto .. ajustável. 

O SR. (?)- Quer dizer que no fundo ê a mesma coisa que a do Deputa
do Chiarelli. Está aprovado por parte? 

O SR. RELATOR (Josê Lins) - Exatamente. Perfeito. 
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O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. 
Os Srs. Membros da Comissão que o aprovam qiiéiram permanecer sen~ 

tados.(Pausa.) 
Aprovado. 
A redação dada pelo Relator na Subemenda supressiva só pode ser ao 

Substitutivo do Relator. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Não pode ser, porque já está aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Tanto pode, Senador, que nós 
estamos fazendo atê agora isto. 

O SR. (?) - EStã errado. 

o SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Não estã errado. A Presidên
cia assume a responsabilidade. O nobre Relator pode fazer o que bem enten
der, mas hâ um programa; o entendimento é este: substitutivo é uma emenda. 
Há emenda supressiva, emenda aditiva e emenda substitutiva. 

Não é possível colocar subemendas em votação global, porque tratam de 
assuntos completamente diferentes. 

O SR. (?) - Põe uma por uma. 

o SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Mas é o que estou fazendo. 
V. Ex• estâ com a bola branca na mão.-

O SR. RELATOR (José Llns) - Contra esta emenda. Suprimam-se as 
expressões "as sociedades de economia mista de que a União Federal ou 
qualquer de suas autarquias detenha a maioria do capital social" ... 

o sR. (?) - Uma pergunía: que artigo do substitutivo?. 

O SR. RELATOR (José Lins)- Dez do original, e vou dizer o substitu
tivo para V. Ex• ... 

O SR. (?) - Já foi votado. 

O SR. RELATOR (José Lins) - Eu não sei se compete ao Relator fazer 
isso, mas vamos fazer. 

E o art. 10 e o Relator é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Estã retirado pelo autor. O 
autor Jorge Cury tem- outra submenda ao mesmo art. 10. 

O SR. (?) - Está prejudicada. 

o SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Não; naquela subemenda ele 
queria alterar, agora ele quer suprimir o artigo. 

O SR. RELATOR (Josi: Lins)- Suprima-se o art. 10. O Relator é con
trário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votação. Os Srs. Congres
sistas que concordam com a subemenda supressiva do art. 10, do substitutivo 
do Relator, permaneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Ainda hâ uma emenda supressiva ao· art. 11: .. Suprima-se a expressão 

.. antes" colocada entre os empregados ejou inserta no art. 11, do substitutivo 
do eminente Relator". 

O SR. RELATOR (José Lins)- O Relator é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Os Srs. Parlamentares que es
tiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitado. 
Mais uma subemenda do mesmo autor, Deputado Jorge Cury. É ao art. 

15. "Suprima-se o art. 15." É matéria já vencida. 

Prejudicada. 
Subemenda que nós apresentamos ao substitutivo, ao art. 15; também 

prejudicada. 
Ao art. 16; Nós estamos tentando uma submenda ao art. 16 da emenda 

substitutiva do Relator. Alterar a expressão ou substituir a expressão "aos 
objetivos" por .. a.s disposições desta lei." 

O SR. RELATOR (José Lins) - O Relator é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Em votação. Os Srs. Congres
sistas que estiverem de acordo permaneçam sentados. (Pausa.) 

Rejeitada. 
Uma última submenda. Esta está prejudicada. E a que mandava tirar a 

expressão "fator de produtividade". 
Ao art. 19 dê·se a seguinte redação: Esta lei entrará em vigor no dia 19 de 

novembro de 1979. 

O SR. RELATOR (José Lins) - O Relator é contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Em votação. Os Srs. Parla-
mentares que estiverem de acordo queiram levantar-se. (Pausa.) 

A submenda é de nossa autoria. 
Rejeitada. 

Ainda há uma subemenda, do Deputado Edgard Amorim, que se refere 
à supressão do art. 15 e já é matéria vencida. ConseqUentemente, estã prejudi
cada. 

Encerrados os trabalhos da Comissão Mista, cabe-nos agradecer o tra
balho, a paciência dos nossos companheiros e do Relator. 

(Levanta-se a reunião às 21 horas e 4.5 minutos.) 
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HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais-621 e716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30. 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. 
Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
LEI LA 10,00 

RUY BARBOSA 
c.o.F. 

Ramais -621 e 716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HElENA c.s. LEOA 10,00 10,30 Ramais-621 e716 

C .A. 
RUY BARBOSA 

SÉRGIO Ramais-621 e716 CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. 
Rama\-623 

LEI LA 

C.E. 
RUY BARBOSA DANIEL 10,30 Ramais-621 e716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C. R. E. Ramais- 621 e 716 

1 J.OO 

C.M.E. ANEXO"B" 
Ramal- 484 

FRANCISCO 
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SUMÁRIO 

1- ATA DA 2•,SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE !980 
IJ - ABERTURA 
1.2- Expediente 
1.2.1- Ofícios do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N•s S(OI/80 (n' 87(79-P/MC, na origem), encaminhando ao Se· 
nado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.505-2, do Estado de Mato 
Grosso do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 323, de 
27 de setembro de 1978, do Município de Fâtima do Sul naquele Estado, 

- N• S/02/80 (n' 96/79-P/MC, na origem), encaminhando ao Sena
do Federal cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.630-0, do Estado de Mato 
Grosso do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei n9 898, de 
21 de março de 1975, do Município de Dourados, naquele Estado. 

N•S S/03(80 (n• 97/79-P/MC, na origem), encaminhando ao Sena· 
do Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 
nos autos do Recurso- Extraordinário n9 88.078...0, do Estado de São Pau
lo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos 287 e 288, da Lei 
n• 2,078, de 20 de dezembro de 1974, do Município de Tupã, naquele Ea
tado. 

1.2.2.- Ofícios do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
-Projeto de Lei da Câmara n• 1/80 (n• 2,017/79, na Casa de ori-

gem), que autoriza a doação do terreno que menciona, situado no Municí
pio de Passo Fundo, Eatado do Rio Grande do Sul. 

- Projeto de I..Oí-àa-Câmara-il9 2/80 (n• 2,137/79, na Casa de ori
gem), que dá nova redação a dispositivos do Decreto-lei n9 1.252, de 22 de 
dezembro de 1972, que altera e consolida a legislação referente ao Fundo 
Aeronáutico. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 3/80 (n' 1.706/79, na Casa de ori
gem), que concede pensão especial a Joana Pereira da Silva, e dá outras 
providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 4/80 (n' 2.229/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares 
dos Territórios Federais do Amapá., de Roraima e de Rondônia, e dâ ou-
tras providências. -

-Projeto de Lei da Câmara n• 5(80 (n' 2,230/79, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o Conselho de Disciplina das Polfcias Militares 
dos Territ6rios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dá ou
tras providências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 6/80 (n• 1.523/79, na Casa de ori· 
gem), que dá nova redação ao caput do att. 2• da Lei n• 5,861, de 12 de 
dezembro de 1972, que autorizou a constituição da Companhia Imobi
liária de Brasnia-TERRA CAP, c acrescenta parágrafo, renumerando os 
demais. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 7(80 (n• 2,139/79, na Casa de ori· 
gem), que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, e dá outras pro
vidências. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 8/80 (n' 114/79, na Casa de ori
gem), que permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas a 
tratamento de dependente excepcional. 

-Projeto de Lei da Cãmara n• 9/80 (n• 830/79, na Casa de ori· 
gem), que altera o § I' do art. 8• da Lei n• 4,024, de 20 de dezembro de 
1961, que "fixa as diretrizes e bases da educação nacional'', a fim de tor· 
nar obrigatória a participação de especialistas em Educação Física no 
Conselho Federal de Educação. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 10/80-Complementar (n• 68/76, na 
Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei Complementar n'? 25, de 2 de 
julho de 1975, 

-Projeto de Lei da Câmara n• 11/80 (n• 2.287(79, na Casa de ori
gem), que concede pensão especial a Homero Francisco de Souza. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 12/80 (n• 311/79, na Casa de ori· 
gem), que cria a Ordem dos Professores do Brasil e determina outras pro· 
vidências. 

-Projeto de Decreto Legislativo n• 1/80 (n• 28/79, na Casa de ori
gem), que aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho de 
Cooperação Aduaneira, assinado em BruxcJas, a 15 de dezembro de 
1950, 

1.2.3 -·Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei do Senado n• 184/79 que modifica a redação do ar

tigo USO do Código Civil Brasileiro (Lei n• 3.071, de I' de janeiro de 
1916), 

-Projeto de Lei do Senado n9 273/79 que acrescenta parágrafo ao 
art 32, da Lei n' 5,108 de 21 de de setembro de 1966- Código Nacional 
de Trânsito. 

-Projeto de Lei do Senado n• 239/78 que revigora o artigo 505 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 

-Projeto de Lei do Senado n9 308/79, que acrescenta alínea ao item 
li do§ I• do artigo 250, do Decreto-lei n• 2,848 de 7 de dezembro de 1940 
- Código PenaL 

-Projeto de Lei do Senado n• 209/75, que altera a Lei n• L060, de 
5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a concessão de Assis
tência Judiciária aos necessitados. 

- Projeto de Lei do Senado n9 1~7 /78,_ que acresCenta parágrafo 
único ao artigo, 39, da Lei ri9 5.8"59, de 11 de dezembro de ~972. 

- Subemendas de Plenário oferecidas ao· Substitutivo da Comissão 
de Legislação Social ao Projeto de Lei da Câmara n' 170/74 
(n' L254/73, na Casa de origem), que dispõe sobre o exercício da profis
são de motorista de tâxi, e dá outras providências. 
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1.2.4 - Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas aos Projetas de Lei da Câma
ra n9S 3 e 11, de 198~, lidos no Expediente. 

1.2.5 - Mensagem do Senhor Presídente da República 

- N• 46/80 (n' 73/80, na origem), solicitando a retirada da Mensa· 
gem n9 32f80 (n9 61/80, na origem), relativa à indicação do Doutor José 
Parsifal Barroso para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho. Deferida. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 

-Referente à indicação do Sr. S_enador Amaral Furlan para integrar 
a Delegação do Grupo Brasileiro à reunião da Bolsa Internacional de Tu
rismo, a realizar-se em Berlim, Alemanha. 

-Término do prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de 
Resolução n' 160/79. 

1.2.7- Requerimento 

- N9 4/80~--de autoria do_ Sr. Bernardino Viana e outros Srs. Senado
res, de homenagens de pesar pelo falecimento do Sr. Senador Petrônio 
Portella. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua 
votação os Srs. Senadores Mauro Benevides, Itamar Franco; Aloysio 
Chaves, Murilo Badaró, Henrique de La Rocque, Lourival Baptista, Ores
tes Quércia, Cunha Lima, Dirceu Cardoso, José Sarney e Bernardino Via
na, tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens prestadas em nome 
da Mesa. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO. . --

2-ATAS DE COMISSOES 

3- MESA DIRETORA 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 2' SESSÃO, EM 4 DE MARÇO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIDftNCIA DO SR. LUIZ VIANA 

ÀS 14 HORAS ~30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 288, da Lei n' 2.087, de 20 de dezembro de 1974, do Município deTupã, na· 
SENADORES: quele Estado. 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Evandfo Carrei
ra - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas 
Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- José Sarney
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir PiO to- José 
Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Cunha Lima- Humberto Lu
cena- Milton Cabral- Aderbal Jurerna- MarcoS Freire- Nilo Coelho 
- Luiz CaValcante- Teotónio Vilela - Gilvan Rocha- Lourival Baptista 
- Passos Pôrto- Jutahy Magalhães- Luiz Viana- Dirceu Cardoso -
João Calmon - Moacyr Dalla- Amaral Peixoto - Hugo Ramos- Nel
son Carneiro - Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo Badaró
Tancredo Neves- Franco Montara- Orestes Quérda- Lázaro Barboza 
-GastãO Müller- Vicente Vuolo - Mendes Canale- Pedro Pedrossian 
-Saldanha Derzi- Affonso Camargo- José Richa- Evelásio Vieira-
Jaison Barreto. · 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. lO?-Secretãrio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/01/80 (n' 87/79-P/MC, na origem), de 10 de dezembro de 1979, 
encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.505-2, do Esta
do de Mato Grosso do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei 
n'? 323, de 27 de setembro de 1978, do Município de Fâ:tíma do Sul, naquele 
Estado. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.} 

N• S/02/80 (n' 96/79-P/MC, na origem), de 17 de dezembro de 1979, 
encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n9 91.630-0, d~6 Esta
do de Mato Grosso do Sul, o qual declarou a inconstitucionalidade da Lei 
n' 898, de.21 de março de 1975, do Município de Dourados, naquele Estado. 

(À Comissão de Constitulção e Justiça.} 

N• S/03/80 (n' 97/79/P/MC, na origem), de 19 de dezembro de 1979, 
encaminhando ao Senado Federal, cópia do acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n9 88.078-0, do Esta
do de São Paulo, o qual declarou a inconstitucionalidade dos artigos 287 e 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

OFfCIOS 

Do Sr. ]v-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I, DE 1980 
(n' 2.017/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza a doação do terreno que menciona, situado no Municí
pio de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica o Poder Executivo autorizado a doar, em nome da União, à 
Companhia Estadual de Silos e Armazéns, o terreno com ãrea de 31.595, 67 m' 
(trinta e um mil, quinhentos e noventa e cinco metros quadrados e sessenta e sete 
decímetros quadrados), dividido em lotes, delimitado pelas Ruas Almirante Bar
roso, Avenida General' Lima Figueiredo, Uruguai e Rodrigues Al
ves, no Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do SUl. 

Art. 29 O terreno a que se refere o art. }9 desta lei destina-se a insta
lações da donatária. 

Art. 39 A doação efetivar-se-â mediante contrato, a lavrar-se em livro 
próprio do Serviço do Patrimônio da União tornando-se nula, sem direito a 
qualquer indenização e com a reversão do terreno, se a este for dada apli
cação da prevista no art. 29 desta lei, ou se ocorrer inadimplemento de cláusu
la contratual. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 368, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que 
"autoriza a doação do terreno que menciona, situado no M unicfpio de Passo 
Fundo, Estado do Rio Grande do Sul". 

Brasília, 8 de outubro de 1979. - João B. Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 327, DE 18 DE SETEMBRO 
DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FAZEN
DA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
No anexo processo, pleiteia S. Ex• o Senhor Governador do Estado do 

Rio Grande do Sul seja doada à Companhia Estadual de Silos e Armazéns 
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uma ârea dividida em lotes e delimitada pela 'li Ruas Almirante Barroso, Ave
nida General Lima Figueiredo, Uruguai e Rodrigues Alves, no Município de 
Passo Fundo, naquele Estado. 

2. Destina-se o terreno almejado às instalações da referida Companhia, 
sociedade de economia mista, do Estado do Rio Grande do Sul, que já Õ ocu
pa desde I 958, ali fazendo vultosos investimentos. 

3. A área de que se trata pertence à União Federal, conforme compro
vado por Certidões anexadas ao mencionado processo. 

4. O Serviço do-Patrfmônio da União e a Secretaria-Geral deste Minis
tério, tendo em vista O interesse público inerente à-iifíliZação do citado imó
vel, opinam seja autorizada mediante lei, a sua doação. 

5. Acolhendo esses pareceres, tenho a honra de submeter à elevada 
apreciação de Vossa Excelência o anexo projeto de meliSã8em ao Congresso 
Nacional, acompanhada de anteprojeto de lei que consubstancia a medida 
proposta. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu maís profundo respeito.- Karlos Rischbietel-, -Ministro da Fazenda. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 2, DE 1980 
(n' 2.137-B/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dâ nova redaçào a dispositivos do Decreto--lei nl' 1.252, de 22 de 
dezembro de 1972. que "altera e consolida a legislação referente ao 
Fundo Aeronáutico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. lll A alínea c do inciso I e as alíneas b e i do incisO-II do art. 2? do 

Decretowlei nll 1.252, de 22 de dezembro de 1972, passam a vigorar com a se
guinte redação: 

.. Art. 2º ..........•.••••.•.••.• ~ ··~·· •.•.••..•.•..••••• 
I ............................................ , ...... . 
a) .................................................. . 
b) ............ ··- ...•.•...••.• " .••.••••...•..•.••.... 
c) do produto da venda de aeronaves, viaturas, equipamentos 

de comunicações, ou quaisquer outros bens, que forem incorpora
dos ao Ministério da Aeronãutica; 

[[ ......................... , ........................ . 
a) .•••...••••••••••••••.•••••••• c.-................... . 

b o produto de arrendamento ou alienação de quaisquer bens 
móveiS da Aci'onãutic:i-, bem como de indenizações de material exw 
traviado ou danificado; 

i) as rendas provenientes de exploração, inclusive arrendamen
to, de imóveisfudsdicionados ao Ministério da Aeronãutica, devenw 
do, no últirriO Ca-So, Ser comunicada a ocorrência ao órgão próprio 
responsável pelo património da União;" 

Art. 2'i' Fica acrescentada ao inciso II do art. 2? do Decreto-lei 
n'i' 1.252, de 22 de dezembro de 1972, a alínea j, com a seguinte redação: 

"Art. 2• ···············-···-··-····················· 
I ..... <o •••••••••••••••••• ···-·- •••••••••••••••••• - •• -

li ................................................... . 

j) quaisquer outros recursos que lhe forem expressamente atri
buídos." 

Art. 39 · Esta lei entrarã em vigor na data de sua -publiCação. 
Art. 49 Revogam-se· as-·ctisposições em contrário. 

MENSAGEM N• 392, DE I979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congres_so Nacional: 
Nos termos do art. 51 da COnstituição", tenfio a ho:itra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo~ 
tivos do Senhor Ministro de Estado da Aeronáutica, o an-exo projeto -de lei 
que "dá nova redaçào a dispoSitiVos do Decreto-lei nll 1.252, de 22 de de~ 
zembro de 1972, que altera e consolida a leghlaÇão ielCrC-iitc ao Fundo Aero-
viário". 

Brasília, 22 de outubro de 1979.- João B. Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE M01WoS N• o6s,' ÓE-8 DE outus.Ro DE 1979, 
DO MINISTtRIO DAAERONÂUTICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

O Ministério da Aeronáutica propõe a Vossa ExceÍ~ncia nova redação a 
dispositivos do Decreto-lei n' !.252, de 22 de dezembro de I97:i, ; fim de 

cornpatibilizã-los à legislação subseqUente e às operações norm11is relativas a 
bens à disposição deste Ministério. 

2. -Tendo sido revogado o Decreto-lei n? 975, de 20 de outubro de 
1969, pela Lei n9 6.620, de 17 de dezembro de 1978 e havendo múltiplas for
mas de incorporação de bens ao patrimônio desta Secretaria de Estado, tais 
como aquisíção, arrematação, desapropriação, adjudicação ou encampacão, 
pelos modos legais, propõe-se a alteração de dispositivos do Decreto-lei 
n9 1.252, de 22 de dezembro de 1972, para dizCr que constituem receitas do 
Fundo Aeronáutico, para aplicação limitada, sujeitas às normas gerais de 
plarlejamento, programação e orçamento· as õbitidas do produto de alienação 
de aeronaves, viaturas, equipamentos de comunicações, ou quaisquer outros 
bens, que lhe forem incorporados, bem como as rendas provenientes de ex
ploração, inclusive arrendamento de imóveis jurisdicionados ao Ministério 
da Aeronáutica. 

3. Nessas condições, tenho a honra de submeter à alta consideração de 
Vossa Excelência o incluso Anteprojeto de Lei, que se aprovado, ensejará a 
compatibilização do Decreto-lei nll 1.252, de 22 de dezembro de 1972, com a 
legislação subseqUente e as operações relativas a bens do Ministério da Aero
náutica. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
do meu mais profundo respeito.- Délio Jardim de Mattos, Ministro da Ae
ronáutica .. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.252, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1972 

Alterada e consolidada a legislação referente ao Fundo Aeronáu
tico. 

Art. 29 Constituem receitas do Fundo Aeronáutico: 
I - para aplicação li~itada, sujeita às normas gerais de planejamento, 

programação e orÇamento, as obtidas: 
a) do produto das operações realizadas de conformidade com a Lei 

n? 5.658, de 7 de junho de 1971, que dispõe sobre a venda ou permuta de bens 
imóveís da União sob a jurisdição do Ministério da Aeronáutica; 

b) do produto resultante do arrendamento ou da venda, esta_dependente 
de autorização presidencial, de aeronaves, peças e equipamentos transferidos 
ao domínío da União na· forma- do Decreto-lei n9 496, de II de março de 
1969; 

c) do produto da venda de aeronaves, viaturas e equipamentos de comu
nicações, incorporados ao patrimônio da União, na forma do estabelecido no 
§ 29 do art. 69 e 79 do Decreto-lei n'i' 975, de 20 de outubro de 1969; 

d) de recursos específicos dos "Encargos Gerais da União" aprovados 
pelo Presidente da República; 

e) das indenizações relativas a dotações orçamentárias de exercícios fi
nanceiros jâ encerr"ados; 

f) dos recursos provenientes de empréstimos ou financiamentos contraí-
dos no País ou no exterior; 

g) de- outras fonteS, -cõnl finalidade definida; 
2 -- para outras aplicações, constituindo uma reserva de contingência: 
a) as importâricias resultantes das percentagens fixadas pelo Ministério 

da Acronãutica sobre as economias ou rendas das diferentes Unidades Admi
nistrativas; 

b) O produto de arrendamento ou alienação de quaisquer bens móveis 
da Aeronáutica: 

c) as rendas provenienteS de serviços de qualquer espécie, prestados pelo 
Ministério da Aeronáutica a Orgãos Federais, Estaduais ou Municipais, des
de que não previstos em-Planos de CoOPeração aprovados;-

d) as tarifas de depósito ou produto da venda de aeronaves, de acordo 
com o Decreto~ lei n9 58~\ de 16 de maio de 1969, ob~ervado o disposto citado 
no art. 5?, in fine, quanto ao recolhimento do saldo; 

c) as rendas provenientes de serviços de qualquer espécie, prestados pela 
Aeronáutica. em caráter especial, a empresas ou pessoas a ela estranhas; 

f) os rendimentos líquidos das operações financeiras dó próprio Fundo, 
deduzida a parcela correspondente à remUneração dos serviços de sua admi
nistração; 

g) os recursos resultantes da cobrança de serviços e facilidades cobrados 
nos aeroportos públicos e que não constituam receitas do Fundo Aeroviário; 

h) subvenções, contribuiçõeS, doações c legados; 
i) quaisquer outros recursos Que lhe forem expressamente atribuídos. 

(is Co~zissões de' Segura~ça Nacional e de Fin~nças.) 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 3, DE 1980 
(n' 1.706/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial a Joana Pereira da Silva e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacíoiiiil decreta: 

Art. 1'~' t concedida a Joana Pereira da Silva, filha de Francisca Cons
tança da Silva, nascida a 21 de março de 1927. em Santa Luz, Estado da 
Bahia, companheira de Furtunato Francisco de Oliveira, falecido em 21 de 
agosto de 1976, em conseqUência de aCidente ocorrido no dia 13 de julho de 
1976, em área de instrução militar, a pensão especial, mensal, equivalente a 
duas vezes o maior salário mínimo do País. 

Art. 2'~' O benefício instituído por esta lei. devido a partir do mês de ju
lho de 1976, é intransferível e inacumulâvel com quaisquer rendimentos rece
bidos dos cofres públícos, inclusive pensão previdenciâria, ressalvado o direi
to de opção, e extinguir-se--á com a morte da beneficiária. 

Art. 3'~' A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Ge
rais da União - recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 411 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5'~' Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 270, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado do Exêrcito, o anexo projeto de lei que 
.. concede pensão especial a Joana Pereira da Silva, e dâ outras providências". 

Brasília, 29 de agosto de 1979. -João B. de Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS No 98, DE 12 DE JUNHO DE 
1979, DO MINIST~RIO DO EX~RCITO 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 

o anteprojeto de lei anexo, pela qual a União concede amparo a Joana Pereira 
da Silva, companheira do agricultor Furtunato_F_r.ancis.co-dc.Oliveira,v-it-ima
do pela explosão acidental de uma granada de mão ofensiva, encontrada em 
área onde foram realizados exercícios com o emprego de Pelotões Especiais 
integrantes das Unidades subordinadas à 6• Região Militar. 

O lamentável acidente foi objeto de Inquêrito Policial-Militar, instaura
do por ordem do Comandante do 35• Batalhão de Infantaria, no qual ficou 
caracterizada a responsabilidade civi~ da Up.ião. 

A vítima teve amputação do terço inferior do braço esquerdo e dos de
dos da mão direita, traumatismO crânio-encefálico e rutura de víscera oca, 
vindo a falecer posteriormente. 

Com profundo respeito. - Walter Pires de Albuquerque. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 4, DE 1980 
(N' 2.1.29/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre o Conselho de Justlflcaçào das Políticas Milltares 
dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dá 
outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'~' O Conselho de Justificação é destinado a julgar, através de pro· 
cesso especial, da incapacidade do oficial das Polícias Militares dos Terri
tórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, para permanecer na 
ativa. criando·lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar. 

Parâgrafo único. Ao Conselho de Justificação pode, também, ser sub· 
metido o oficial da reserva remunerada ou reformado, presumivelmente inca
paz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra. 

Art. 2'~' ~ submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ex
officio. o oficial das Policias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de 
Roraima e de Rondônia: 

I - acusado oficialmente ou por qualquer meio l!cito de comunicação 
social de ter: 

a) procedido incorretamente no exercício do catgoi 
b) tido conduta irregular; ou 

c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar, 
ou decoro da classe; 

II - considerado não habilitado para o acesso, em carãter provisório, 
no momento em que venha a ser objeto de apreciação para ingresso em Qua
dro de Acesso; 

III - afastado do cargo, na forma da legislação específica, por se tornar 
incompatível com_ o mesmo, ou demonstrar incapacidade no exercício de 
funções policiais-militares a ele inerentes, salvo se o afastamento for decor
rente de fatos que motivem sua submissão a processo; 

IV - condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legis
lação especial concernente à Segurança Nacional~ em tribunal civil ou militar, 
à pena restritiva da liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em 
julgado a sentença; ou 

V- pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissolvi
dos por força de disposição legal ou decisão judicial, ou que exerça atividades 
prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. 

Parágrafo único. ·:e; considerado pertencente a partido ou associação a 
que se refere este artigo, para os efeitos desta lei, o oficial das Polícias Milita
res dos Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia que, os
tensiva ou clandestinamente: 

a) estiver inscrito como seu membro; 
b) prestar serviços ou angariar valores em seu benefício; 
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou 
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou 

doloso, em suas atividades . 
Art. 311 O oficial da ativa das Polícias Militares dos Territórios Fede· 

rais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, ao ser submetido ao Conselho de 
Justificação, é afãstado do exercício de suas funções: 

I- automaticamente, nos casos dos incisos IV e V do art. 2'~' desta lei; ou 
II- a critério do Comandante Geral da CorporaçãO, no caso do inciso I 

do art. 2• desta lei. 
Art. 411 A nomeação do Conselho de Justificação é da competência do 

Ge-vernadoi do Território FeàerãL 
§ l'~' O Governador do Território Federal pOde. com base nos antece

dentes do oficial a ser julgado e na natureza ou falta de consistência dos fatos 
argUidos, considerar, desde logo, improcedente a acusação e indeferir, em 
conseqaência, o pedido de nomeação do Conselho de Justificação. 

§ 211 O indeferimento do pedido de nomeação do Conselho de Justifi
cação, devidamente fundamentado, deve ser publicado em Boletim do Co
mando Geral e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é da ativa. 

Art. 5'~' O Conselho de Justificação é composto de 3 (três) oficiais da 
ativa, de posto superior ao do justificante. 

§ l'~' O membro mais antigo do Conselho de Justificação, no mínimo 
um oficial superior, da ativa, é o presidente; o que se lhe segue em antigUidade 
é o interrogante e relator, e o mais recente, o escrivão. 

§ 2• Não podem fazer parte do Conselho de Justificação: 
a) o oficial que formulou a acusação; 
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, 

parentesco consangüíneo ou afim na linha reta ou até quarto grau de consan
gUinidade colateral ou de natureza civil; e 

c) os oficiais subalternos. . 
§ 3'~' Quando o justificante for oficial superior de 6Itimo posto, os 

membros do Conselho de Justificação serão nomeados dentre os oficiais da
quele posto, da ativa, ou na inatividade, mais antigos que os justificante. 

§ 4'~' Quando o justificante for oficial da reserva renumerada ou refor-
mado, um dos membros do Conselho de Justificação pode ser da reservare
munerada. 

Art. 6'~' O Conselho de Justificação funciona sempre com a totalidade 
de seus membros. em local onde a autoridade nomeante julgue melhor indica
do para a apuração dos fatos. 

Art. 7'~' Reunido o Conselho de Justificação, convocado previamente 
por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presen
te o justificante, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos docu
mentos que constituí-ram o ato de nomeação do Conselho de Justificação; em 
seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do justificante, o que ê redu
zidO a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo justificante, 
fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos. 
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Parágrafo único. Quando o justificante for oficial da reserva remunera
da ou reformado e não for localizado ou deixar de atender à intimação pores
crito para comparecer perante o Conselho de Justificação: 

a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio 
do justificante; e 

b) o processo corre à revelia, se o justificante não atender à publicação. 
Art. 89 Aos membros do Conselho de Justificação é lícito reperguntar 

ao justificante e às testemunhas sobre o objeto da acusação e propor diligên
cias para o esclarecimento dos fatos. 

Art. 91' Ao justificante ê assegurada ampla defesa, tendo ele, após o in
terrogatório, prazo de S (cinco) dias para oferecer suas razões por escrito, de
vendo o Conselho de Justificação fornecer·lhe o libelo acusatório, onde cons
tem, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos a tos que lhe são impu
tados. 

§ 19 O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho 
de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório. 

§ 29 Em sua defesa, pode o justificante requerer a produção, perante o 
Conselho de Justificação, de todas as provas permitidas no Código de Proces
so Penal Militar. 

§ 31' As provas, a serem realizadaS mediante Càrta Precatória, são- efe
tuadas por intermédio da autoridade policial-militar ou, na falta desta, da au
toridade judiciária local. 

Art. 10. O Conselho de Justificação pode inquirir o acusador ou rece
ber, por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o 
justificante. 

Art. 11. O Conselho de Justificação dispõe de um prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos, 
inclusive remessa do relatório. 

Parágrafo único. O Governador dO -Território Federal, por motivos ex
cepcionais, pode prorrogar em até 20 (vinte) dias o prazo de conclusão dos 
trabalhos. 

Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Justificação 
passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido. 

§ 19 O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os 
membros do Conselho de Justificação, deve julgar se o justificante: 

a) é, ou não, culpado da acusação que lhe foi imputada; ou 
b) no caso do inciso II do art. 29 desta lei, estâ, ou não, sem habilitação 

para o acesso, em carâter definitivo; ou 

c) no caso do inciso 1V do art. 29 desta lei, levados em' consideração os 
preceitos de aplicação de pena previstos no Código Penal Militar, estâ, ou 
não, incapacitado para permanecer na ativa ou na situação em que se encon
tra na inatividade. 

§ 29 A deliberação do Conselho de Justificação ê: tomada por maioria de 
votos de seus membros. 

§ 39 Quando' houver voto vencido, é facultada sua justificação por escri~ 
to. 

§ 49 Elaborado o relatório com um termo de encerramento, o Conselho 
de Justificação remete o processo ao Governador do Território Federal~ por 
intermê:dio do Comandante Geral da Corporação. 

Art. 13. Recebidos os autos do Processo do Conselho de Justificação, 
o Governador do Território Federal, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, acei
tando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de 
seu despacho, determina: 

I- o arquivamento do processo, se considerar procedente a justificação; 
11 - a aplicação de pena disciplinar, se considerar transgressão discipli

nar a razão pela qual o oficial foi julgado culpado; 
IIl- na forma da legislação específica, a adoção d~s providências neces

sárias à transferência para a reserva remuDerada, se o oficial for considerado 
não habilitado para o acesso em carâter definitivo; 

IV - a remessa do processo à instância competente, se considerar crime 
ou contravenção penal a razão pela qual o oficial PM foi julgado culpado; 

V- a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios: r-

a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos inci
sos I, III e V do art. 2• desta lei; 

b) se, pelo crime cometido previsto no inciso lV do art. 29 desta lei, o ofi
cial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. 

Parágrafo único. O despacho que julgou procedente a justificação deve 
ser publicado oficialmente e transcrito nos assentamentos do oficial, se este é 
da ativa. 

Art. 14. h da competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios julgar, em instância úníca, os-pi-acessoS orluildos do Conselho de 
Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Território Federal. 

Art. 15. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, dis
tribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos seus membros que, antes 
deve abrir prazo de 5 (cinco) dias para a defesa se manifestar, por escrito, 
sobre a decisão do Conselho de Justificação. 

Parágrafo único. Concluída esta fase,~ o processo submetido a julga
mento. 

Art. 16. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, caso 
julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos incisos I, 
III e V do art. 29 desta lei, ou que, pelo crime cometido previsto no inciso IV 
do art. 211 desta lei, fica incapacitado de permanecer na ativa ou na inativida
de, deve, conforme o caso: 

I -declará-lo indigno do oficial ato ou com ele incompatível, determi
nando a perda de seu posto e patente; ou 

II -determinar sua reforma. 
§ 111 A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com 

proventos proporcionais·ao tempo de serviço. 
§ 29 A reforma do oficial ou sua demissão ex officio. conseqUente da 

perda c{o posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador 
do Terlitório Federal, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Jus
tiça do Distrito Federal e Territórios. 

Art. 17. Aplicam-se a esta lei, subsidiariam ente, as normas do Código 
de Processo Penal Militar. 

Art. 18. Prescrevem em 6 (seis) anos, contados da data em que foram 
praticados, os casos previstos nesta lei. 

Parágrafo único. üs casos previstos, como crime, no Código Penal Mi
litar prescrevem nos prazos nele estabelecidos. 

Art. 19. _Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N9 422, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição. tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, aco!npanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo Projeto de Lei que 
"dispõe sobre o Conselho de Justificação das Polícias Militares dos Terri
tórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dâ outras providên
cias". 

Brasília, 29 de outubro de 1979. -João B. Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 00119, DE 9 DE OUTUBRO 
DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTE
RIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de comunicar à superior apreciação de Vossa Excelência 

o Projeto de Lei, em anexo, que dispõe sobre o Conselho de Justificação das 
Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapâ, de Rondônia e de Ro
raima. 

O projeto de lei de que se trata foi elaborado de acordo com as normas 
que regem as Polícias Militares e em consonância com as instruções da Inspe
toria Geral das Polícias Militares. 

Essas, Senhor Presidente, as razões da presente Exposição e do Projeto 
de Lei que solicito seja submetido à deliberação do Congresso Nacional. 

Queira aceitar os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário 
David Andreazza. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacio
nal.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 5, DE 1980 
(N• 2.230/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dispõe sobre o Conselho de Disciplina das Polícias Militares dos 
Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dá ou· 
tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade 
do Aspirante-a-Oficial PM e das demais praças dás Policias Militares dos 
Territórios Federais do Amapá, de Roraima e de Rondônia, com estabilidade 
assegurada, para permanecerem na ativa, criando-lhes. ao mesmo tempo, 
condições para se defenderem. 
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Parâgrafo único. Ao Conselho de Disciplina pode, também, ser subme
tido o Aspirante-a-Oficial PM e as demais praças das PolíciaS Militares do 
Amapâ, de Roraima e de Rondônia, reformados ou na reserva remunerada, 
presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em 
que se encontram. 

Art. 29 É submetida a Conselho de Disciplina, ex officio, a praça referi
da no artigo anterior e seu parãgrafo único: 

I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação 
social de ter: 

a) procedido incorretamente no desempenho do cargo; 
b) tido conduta irregular; ou 
c) praticado ato que afete a honra pessoal~ o pundonor policial-militar 

ou o decoro da classe; 
II - afastada do cargo, na forma do Estatuto dos Policiais-Militares, 

por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no 
exercício de funções policiais-militares a elas inerentes, salvo se o afastamento 
for decorrência de fatos que motivem sua submissão a processo; 

III - condenada por crime de natureza dolosa, não previsto na legis
lação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, 
à pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em 
julgado a sentença; ou 

IV - pertencente a partido político ou associação, suspensos ou dissol
vidos por força de disposição legal ou decisão judicial. ou que exerça ativida
des prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional. 

Parâgrafo único. E: considerada pertencente a partido ou associação a 
que se refere este artigo, para os efeitos desta lei, a praça da Polícia Militar 
que, ostensiva ou clandestinamente: 

a) estiver inscrita corilo-seu-rilembro; 
b) prestar serviços ou angariar valores em seu beneficio; 
c) realizar propaganda de suas doutrinas; ou 
d) colaborar, por qualquer forma, mas sempre de modo inequívoco ou 

doloso, em suas atividades. 
Art. 39 A praça da ativa da Polfcia Militar, ao ser submetida a Conse

lho de Disciplina, é afastada do exercício de suas funções. 
Art. 49 A nomeação do Conselho de Disciplina, por deliberação pró

pria ou por ordem superior, é da competência do Comandante Geral da Cor~ 
poração. 

Art. 59 O Conselho de Disciplina é composto dC 3 (tiês) oficiais da ó)r
poração, da ativa. 

§ }9 O membro mais antigo do Conselho de Disciplina, no mínimo um 
oficial intermediário, é o presidente; o que se lhe segue em antigUidade é o in
terrogante e relator, e o mais recente, o escrivão. 

§ 29 Não podem fazer parte do ConselhÕ de Disciplina: 
a) o oficial que formulou a acusação; 
b) os oficiais que tenham entre si, com o acusador ou com o acusado, 

parentesco consangUíneo ou afim, na linha reta ou até _quarto grau de consa
giiinidade colateral ou de natureza civil; e 

c) os oficiais que-tenham particular interesse na decisão do Conselho de 
Disciplina. 

Art. 69 O Conse_lho de Disciplina funciona seinpfe com a totalidade de 
seus membros, em local onde a autoridade nomeante julgue melhor indicado 
para a apuração dos fatos. 

Art. 79 Reunido o Conselho de Disciplina, convocado previamente por 
seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o 
acusado, o presidente manda proceder à leitura e à autuação dos documentos 
que constituíram o ato de nomeação do Conselho; em seguida, ordena a qua
lificação e o interrogatório do acusado, o que é reduzido a auto, assinado por 
todos os membros do Conselho e pelo acusado, fazendo-se ajuntada de todos 
os documentos por este oferecidos. 

Parâgrafo único. Quando o acusado ê praça da reserva remunerada ou 
reformado e não é localizada ou deixa de atender à intimação, por escrito, 
para comparecer perante o Conselho de Disciplina: 

a) a intimaÇão ê publicada em órgão de divulgação na área de domicílio 
do acusado; e 

b) o processo corre à revelia, se o acusado não atender à publicação. 

Art. 89 Aos membros do Conselho de Disciplina ê lícito reperguntar ao 
acusado e às testç:munhas sobre o objeto da acusação e propor diligências 
para o esclarecimento dos fatos. 

Art. 99 Ao acusado é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o inter
rogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por escrito, de
vendo o Conselho de Disciplina fornecer-lhe o libelo acusatório, onde cons
tem, com minúcias, o relato dos fatos e a descrição dos atas que lhe são impu
tados. 

§ }9 O acusado deve estar presente a todas as sessões do Conselho de 
Disciplina, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório. 

§ 29 Em sua defesa, pode o acusado requerer a produção, perante o 
Conselho de Disciplina, de todas as provas permitidas no Código de Processo 
Penal Militar. 

§ 39 As provas a serem realizadas mediante Carta Precatória são efetua
das por intermédio da autoridade policial-militar ou, na falta desta, da auto
ridade judiciâria local. 

§ 49 O processo é acompanhado por um oficial: 
a) indicado pelo acusado, quando este o desejar, para orientação de sua 

defesa; ou 
b) designado pelo Coinandante Geral da Corporação, nos casos de reve-

lia. 
Art. 10. O Conselho de Disciplina pode inquirir o acusador ou receber, 

por escrito, seus esclarecimentos, ouvindo, posteriormente, a respeito, o acu
sado. 

Art. 11. O Conselho de Disciplina dispõe de um prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data de sua nomeação, para a conclusão de seus trabalhos, 
inclusive remessa de relatório. 

Parâgrafo único. O Comandante Geral da Corporação, por motivos 
excepcionais, Pode prorrogar em até-20 (vinte) dias o prazo de conclusão dos 
trabalhos. 

Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina pas
sa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido. 

§ 19 O relatório, elaborado pelo escrivão e assinado por todos os 
membros do Conselho de Disciplina, deve decidir se a praça: 

a) é, ou não, culpada da acusação que lhe foi feita; ou 
b) no caso do inciso III do art. 29 desta lei, levados em consideração os 

preceitos de aplicação da pena previstos no Código Penal Militar, está, ou 
nãol incapaz de permanecer na ativa ou na situação em que se encontra na 
inatividade. 

§ 29 A decisão do Conselho de Disciplina é: tomada por maioria de vo
tos de seus membros. 

§ 39 Quando houver voto vencido, é facultada sua justificação por es
crito. 

§ 49 Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conse
lho de Disciplina remete o processo ao Comandante Geral da Corpor'ação. 

Art. 13. Recebidos os autos d_o processo do Conselho de Disciplina, o 
Comandante Geral, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu 
julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, de
termina: 

I --o arquivamento do processo, se não julgar a praça culpada ou inca
paz de permanecer na ativa ou na inatividade; 

II- a aplicação de pena disciplinar, se considerar transgressão discipli
nar a razão pela qual a praça foi julgada culpada; 

III - a remessa do processo à instância competente, se considerar crime 
ou contravenção penal a razão pela qual a praça foi julgada culpada; ou 

IV- a exclusão a bem da disciplina ou a remessa do processo ao Gover
nador do Território Federal propondo a efetuação da reforma, se considerar 
que: 

a) a razão pela qual a praça foi julgada culpada está prevista nos incisos 
I, II ou IV do art. ·211 desta lei; ou 

b) pelo crime cometido, previsto no inciso III do art. 29 desta lei, a praça 
foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. 

§ 19 O despacho que determinar o arquivamento do processo deve ser 
publicado oficialmente e transcrito nos assentame~to~ da praça, se esta é da 
ativa. 

§ 29 A reforma da praça é efetuada no grau hierárquico que possui na 
ativa, com proventos proporcionais ao tem-po de- serViço. 

Art. 14. O acusado ou, no caso de revelia, o oficial que acompanhou o 
processo pode interpor recurso da decisão do Conselho de Disciplina, ou da 
solução posterior do Comandante Geral da Corporação. 

Parágrafo único. o prazo para interposição de recursos é: de 10 (dez) 
dias, contados da data na qual o acusado teve ciência da decisão do Conselho 
de Disciplina ou da publicação da solução do Comandante Geral. 

Art. 15. Cabe ao Governador do Território Federal, em última instân
cia, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data do recebimento do proces
so, julgar os recursos que forem intC:ipostoS nos prõCeissos oriundos dos Con
selhos de Disciplina. 

Art. 16. Aplicam-se a esta lei, subsidiariamente, as normas do Código 
de Processo Penal Militar. 

Art. 17. Prescrevem em 6 (seis) anos, contados da data em que forem 
praticados, os casos previstos nesta lei. 
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Parágrafo único. Os casos tamb~m previstos õo Código Penal Militar, 
como crime, prescrevem nos prazos nele estabelecidos. 

Art. 18. O Governador do Território Federal baixará as respe-ctivas 
instruções complementares, necessárias à execução desta lei. 

Art. 19. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20. Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 423, DE-1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à ele

vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado do Interior, o anexo Projeto de Lei que 
.. dispõe sobre o Conselho de Disciplina das Polícias Militares dos Territórios 
Federaís do Amapá, de Roraima e de Rondônia, e dá outras providências". 

Brasfiia, 30 de outubro de 1979. -João Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 00118, DE 9 DE OUTUBRO DE 1979 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de encaminhar à superior apreciação de Vossa Excelência 

o Projeto de Lei, em anexo, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina das 
Polícias Militares dos Territórios Federais do Amapá, de Rondônia e de Ro
raima. 

O Projeto de Lei de que se trata foi elaborado de acordo com as normas 
que regem as Polícias Militares e em consonância com as instruções da 
Inspetoria·Geral das Polícias Militares. 

Essas, Senhor Presidente, as razões da presente exposição e do Projeto de 
Lei que solicito seja submetido à deliberação do Congresso Nacional. 

Queira aceitar os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário 
David Andreazza. ' 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Nacio
nal.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N• 6, DE 1980 
(n• 1.523(79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Dâ nova redaçi!o ao caput do art. 2• da Lei n• 5.861, de 12 de 
dezembro de 1972, que autirizou a constituição da Companhia Imo· 
biliária de Brasília - TERRACAP, e acrescenta parágrafo, renu· 
merando os demais. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• O caput do art. 2• da Lei n• 5.861, de 12 de dezembro de 1972, 
que autirizou a constituição da Companhia Imobiliária de Brasília - TER· 
RACAP, passa a ter a seguinte redação, acrescentando-se--lhe novo§ 1~. renu· 
merados os demais: 

.. Art. 2~ O Governo do Distrito Federal é autorizado a cons· 
tituir a Companhia Imobiliária de Brasflia - TERRACAP, para 
suceder à NOVACAP, assumindo-lhe os direitos e as obrigações na 
execução das atividades imobiliárias de interesse do Distrito Fede· 
ral, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, in
corporação, oneração ou alienação de bens, assim como realizar 
obras e serviços de infra-estrutura e obras viárias no Distrito Fede
ral, vinculadas às suas finalidades essenciais. 

§ }9 A TERRACAP, poderá celebrar contratos e convênios 
com a administração direta e com entidades compreendidas na ad
ministração indireta do Distrito Federal. Quando no exerCício dessa 
faculdade, suas atividades específicas forem processadas através de 
empresa pública ou sociedade de economia mista, resultando do su
primento de recursos o retorno correspondente, a TERRA CAP po
derá, com autorização das respectivas assembl~ias gerais, recebê-lo 
em ações, ressalvada a participação de 51% (cinqUenta e um por 
cento), no mínimo, do Distrito Federal, bem como a proporcionali
dade do capital social do Distrito Federal, e da União na Compa
nhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP." 

Art. 2~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N• 228, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a horira de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo· 

tivos do Senhor Governador do Distrito Federal, o anexo projeto de lei que 
"dá nova redação ao art. 2• da Lei n• 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que 
autoriza a constituição da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRA
CAP". 

BraSJ1ia, 25 de julho de 1979. -João Baptista Figueiredo. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 10(79-GAG, DE 16 DE JULHO DE 
1979, DO SENHOR GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

A presente providência legislativa tem por objetivo alteração do art. 211 
da Lei nll 5.861, de 12 de dezembro de 1972, que autorizou a constituição da 
Companhia Imobiliária de Brasllia - TERRACAP . 

Após os entendimentos firmados com a douta Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, que jâ manifestou sua concordância a respeito da anexa 
minuta de Anteprojeto de Lei, venho submeter a mesma à apreciação de Vos
sa Excelência. 

Trata-se de medida aprovada pela Companhia Imobiliária de Brasília
TERRACAP, em sua 23• Assemblêia-Geral Extraordinária, realizada em 20 
de agosto de 1977. 

O objetivo da presente providência é dar àquela Companhia o necessário 
respaldo legal para aplicação de recursos, face ao disposto na Lei n'il 5.861, de 
12 de dezembro de 1972, que, em seu art. 29, determinou a competência da 
TERRACAP para .. a execução das atividades imobiliárias de interesse do 
Distrito Federal.'' Face às determinações contidas no Decreto-lei nll 58, de 10 
de dezembro de 1937, os loteamentos imobiliários deverão receber obras 
complementares indispensáveis a todos os loteamentos urbanos compreen
dendo completa urbanização que se traduz em redes de ãgua, luz e esgoto. 

A aplicação desses recursos vem originando convênios entre aquela 
Companhia e a Corripanhia: de Água e Esgostos de Brasflia- CAESB, Com
panhia de Eletricidade de Brasflia - CEB, Companhia Urbanizadora da 
Nova Capital do Brasil- NOVA CAP, e o próprio Distrito Federal. Esses in
vestimentos poderão proporcionar, em alguns casos, para a TERRACAP, 
posterior, retorno com a conseqüente participação acionária desta no capital 
da empresa beneficiada. Tal participação, entretanto, não está prevista na Lei 
nll 5.861, de 12 de dezembro de 1972, citada, e o mesmo ocorre com a Lei das 
Sociedades por Ações, que não se refere, em qualquer de seus disposítivos, às 
empresas públicas, mas tão-somente às Sociedades de Economia Mista. 

Nessas condições, a presente providência legislativa, alêm de explicitar o 
conteúdo do art. 2• da Lei n• 5.861, de 12 de dezembro de 1972, atende tam
b~ni às perspectivas da referida participação. 

Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protesto da mais alta estima e pro
fundo respeito. - Aimé Alcebíades Silveira Lamaison, Governador. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.861, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1972 
Autoriza o desmembramento da Companhia Urbanizadora da 

Nova Capital do Brasil - NO V A CAP, mediante alteração de seu ob
jeto e constituição da Companhia Imobiliária de Brasília -TERRA
CAP, e dá outras providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 
Art. I• A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NO

V ACAP, terá por objeto a execução de obras e serviços de urbanização e 
construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato 
com entidades públicas ou privadas. -

Art. 2~ O Governo do Distrito Federal ~ autorizado a constituir a 
Companhia Jmobiliãria de Brasllia - TERRA CAP, para suceder a NOVA
CAP, assumindo· lhes os direitos e as obrigações, na execução das atividades 
imobiliárias de interesse do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, 
administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens. 

§ I• O Capital inicial da TERRACAP caberã 51% (cinqUenta e um por 
cento) ao Distrito Federal e 49% (quarenta e nove por cento) à União e serâ 
representado pelo valor dos bens que lhe forem incOrporados por des
membramento do patrimóniO da NOV ACAP, bem como pelos recursos 
transferidos à nova empresa. 

§ 2~ No tocante ao pessoal que lhe for distribuído e cujos direitos são 
resguardados a TERRACAP substituirá a NOVACAP de pleno direito nas 
respectivas relações de emprego. 

§ 39 Permanecerão com a NOV ACAP os bens destinados a suas insta
lações e serviços, mantida no capital remanescente a proporção de 51% (cin
qUenta e um por cento) do Distrito Federal e49% (quarenta e nove por cento) 
da União. 



062 Quarta-feira 5 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seoão 11) Marco de 1980. 

§ 4"' Compctirâ ao Go:vetnador do Distrito Federal: 
a) designar a comissão que procederá ao inventário e avaliação dos bens 

da NOVACAP para os efeitos deste artigo, bem como o representante do 
Distrito Federal que convocará a assemblêia geral de constituição da TER
RACAP; 

b) aprovar a distribuição do pessoal da NOV ACAP entre esta e a TER
RACAP. 

Art. Jo São comuns à NOV ACAP e à TERRA CAP as seguintes dispo
sições: 

I- empresa pública do Distrito Federal com sede e foro cm Brasília, re
gida por esta lei c, subsidiariamente, pela legislação das sociedades anônimas; 

II- aprovação dos estatutos pelo Governador do Distrito Federal, com 
a definição da estrutura, atribuições e funcionamcittó aos órgãos da adminis
tração; 

III - admissão noS aumentos de capital da participação de outras pes
soas jurídicas do Poder Público em geral, da Administração Direta ou Indire
ta, mantidos 51% (cinqUenta e um por cento) na propriedade do Distrito Fe
deral, bem como restrição de alienação de ações da empresa entre as entida
des susceptíveis de admissão; 

IV -regime da Consolidação das Leis do Trabalho e legislação comple
mentar para o pessoal empregado; 

V- remuneração dos serviços prestados de acordo com a orçamentação 
dos custos e provisões estatutárias; 

VI - legitimidade para promover as desapropriações autorizadas e in
corporar os bens desapropriados ou destinados, pela União, Distrito Federal 
ou Estado de Goiás, na área do art. 19 da Lei n9 2.874, de 19 de setembro de 
1956; 

VII- encargo de doar à União e ao Distritõ_Federal os terrenos neces
sârios a seus serviços na área referida na alínea anterior; 

VIII- isenção de impostos da União e do Distrito Federal no que sere
fere aos bens próprios na posse ou uso direto da empresa, à renda e aos ser
viços vinculados essencialmente ao seu objeto, exigida a tributação no caso de 
os bens serem objeto de alienação, cessão, ou promessa, bem como de posse 
ou uso por terceiros a qualquer título; 

IX - autorização para contrair empréstimos internos ou externos na 
forma legal; 

X- notificação direta do órgão competente da União com a antecedên
cia legal e instruída dos elementos necessários, para a deliberação dos assun
tos de competência privativa dos acionistas; 

XI - capacidade para aceitar doações, inclusive com encargos, receber 
transferências de recursos públicos ou geri-los; 

XII - supervisão da atividade e das contas da empresa pela autoridade 
competente do Distrito Federal que, com o seu pronunciamento e o certifica
do de auditoria, enviarâ a prestação anual da administração da entidade ao 
Tribunal de Contas do Distrito Federal dentro de 180 (cento e oitenta) dias 
do encerramento do respectivo exercício. 

Art. 4• Os bens na área do Distrito Federal incorporados mediante de
sapropriação ao patrimônio da NOVA CAP ou da TERRACAP são, para a 
realização de seus fins, alienáveis e livres de qualquer direito ou preferência 
legal em favor dos desapropriados. 

Parágrafo único. Os imóveis alienados pola NOV ACAP ou TERRA
CAP na ârea do Distrito Federal são fisicamente indivisiveis. 

Art. 59 O GoverriO do Distrito Federal é autorizado a abrir créditos es
peciais para atender as despesas com o cumprimento desta lei, à conta de anu
lação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma legal. 

Art. 6o Até o registro do ato constitutivo da TERRA CAP na Junta Co
mercial do Distrito Federal, a NOVACAP continuará no exercício de todas 
as atribuições que caberão à nova empresa. 

Art. 79 As obrigações ao portador ou títulos especiais emitidos pela 
NOVACAP, conforme autorização da Lei no 2.874, de 19 de setembro de 
1956, são de responsabilidade: 

I - da NOVACAP, o pagamento dos juros e o resgate; 
II -da TERRACAP, o acolhimento com 10% (dez por cento) de ágio 

para amortização ou quitação do preço de lotes urbanos no Distrito Federal. 
Art. 80 São revogados os arts. 20 a 27, 29 a 32, da Lei no 2.874, de 19 

de setembro de 1956, bem como o art. 21, da Lei no 4.545, de 10 de dezembro 
de 1964, c demais disposições em contrário. 

Art. 99 .Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Brasflia, 12 de dezembro de 1972; 151o da Independência e 84o daRe

pública. - EMILIO G. Mll:DICI - Alfredo Buzald- Antônio Delfim Netto 
- João Paulo dos Reis Velloso. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça do Distrito Federal e de 
Fi1Ulnças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 7, DE 1980 
(no Z.J39 /79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

· Dispõe sobre a criação de Estatões Ecológicas, e dá outras provi
dências. 

O CongreSso Nacional decreta: 

Art. 19 Estações Ecológicas são âreas representativas de ecossistemas 
naturais brasileiros, permanentemente preservadas, devendo ser destinadas à 
realização de pesquisas bãsicas e aplicadas de ecologia por universidades, ins
tituições científicas e pesquisadores em geral. 

§ 19 A permissão para a realização das pesquisas, a que se refere o caput 
deste artigo, será fornecida pelo Órgão responsâvel pela administração das 
Estações Ecológicas. 

§ 29 As pesquisas científicas e outras atividades realizadas nas Estações 
Ecológicas levarão sempre em conta a necessidade de não colocar em perigo a 
sobrevivência das populações das espêcies ali existentes. 

Art. 29 As Estações Ecológicas serão criadas pela União, Estados e 
Municípios, em terras de seus domínios, definidos, no ato de criação, seus li-
mites geográficos e o órgão responsável pela sua administração. · 

Art. 39 Nas áreas vizinhas às Estações Ecológicas serão observados, 
para a proteção da biota local, os cuidados a serem eStabelecidos em regula
mento, e na forma prevista nas Leis n'i's 4.711, de 15 de setembro de 1965, e 
5.197, de 3 de janeiro de 1967. 

Art. 49 As Estações Ecológicas serão implantadas e estruturadas de 
modo a permitir estudos comparativos com as áreas da mesma região ocupa
das e modificadas pelo homem, a fim de obter informações úteis ao planeja
mento regional e ao uso racional de recursos naturais. 

Art. 59 Os órgãos federais financiadores de pesquisas e projetas no 
campo da ecologia darão atenção especial aos trabalhos científicos a serem 
realizados nas Estações Ecológicas. 

Art. 69 Caberâ ao Ministério do Interior, através da Secretaria Especial 
do Meio Ambiente - SEMA, zelar pelo cumprimento da destinação das Es
tações Ecológicas, manter organizado o cadastro das que forem criadas e pro
mover a realização de reuniões cientrticas, visando à elaboração de planos e 
trabalhos a serem nelas desenvolvidos. 

Art. 79 As Estações Ecológicas não poderão ser reduzidas nem utiliza
das para fins diversos daqueles para os quais foram criadas. 

§ 1• Na área reservada às Estações Ecológicas serâ proibido: 
a) presença de rebanho de animais domésticos de propriedade particu-

lar; 
b) exploração de recursos naturais, exceto para fins experimentais, Que 

não importem em prejuízo para a manutenção da biota nativa; 
c) porte e uso de armas de qualquer tipo; 
d) porte e uso de instrumentos de corte de árvores; 
e) porte e uso de redes de apanha de animais e outros artefatos de captu-

r a. 
§ 29 Quando destinados aos trabalhos científicos e à manutenção da 

Estação, a autoridade responsável pela sua administração poderâ autorizar o 
uso e o porte dos objetos mencionados nas alineas c, de e do parágrafo ante
rior. 

§ 3o A infração às proibições estabelecidas nesta lei sujeitará o infrator 
à apreensão do material proibido e ao pagamento de indenização pelos danos 
causados. 

Art. 89 O Ministro de Estad() do Interior, por proposta da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente - SEMA, poderá declarar determinadas áreas 
do Território Nacional como de interesse para a proteção ambiental. 

§ 19 Nas Áreas de Proteção Ambiental são vedadas as atividades que 
importem em degradação sensível do meio ambiente, conforme o disposto em 
regulamento. 

§ 29 Os proprietários das áreas a serem declaradas de interesse para a 
proteção ambiental serão notificados, na forma da lei. 

§ Jo A SEMA supervisionará as Áreas de Proteção Ambiental, proce
dendo ao embargo das atividades que degradem sensivelmente o meio am
biente, sem prejuízo da imposição de multas graduadas de CrS 100,00 (cem 
cruzeiros) a CrS 1.000,00 (hum mil cruzeiros), e aplicáveis, diariamente, em 
caso de infração continuada. 

§ 49 As multas previstas no parâgrafo anterior serão aplicadas pela Ad
ministração das Estações Ecológicas e constituirão receita da União. 

Art. 9<' Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
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MENSAGEM N• 405, DE 1979 

MENSAGEM N.0 405.. DO PODER EXECUTivO 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 
Nos termos do art. 51 da Constituição1 tenho a honra de- sub

meter à elevada deliberação de Vossas{ Excelências, acompanhado 
de Exposição de Motivos do senhor Ministro de Estado do Interior, 
o anexo projeto de lei que "dispõe sobre a criação de Estações Eco
lógicas, e dá outras providências". 

Brasília, 24 de outubro de 1979. - João Figueiredo. 

EXPOS1ÇAO DE MOTIVOS N.o 111, DE 13 DE SETEMERO 'DE 1979, 
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR. 

Excelentí.ssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à elevada consideracáo de Vdssa

Excelência o anexo anteprojeto de lei, que dispõe sobÍ"e a criação, 
pelo Poder Público, de estaçõeJ _ecológicas a serem instaladas em 
área.3 de terra do domínio da União, dos Estados ou dos Municí
pios, dispondo igualmente, sobre a sua conceitl:l~ç_ão e o regime de 
sua preservação. - · 

A preservação dessas áreas naturais, representativas dos prin
cipais ecossistemas existentes nas diversas regiões do País, encon
tra-se prevista no TI Plano Nacional de Desenvolvimento <PND), 
que trata, ·inclusive do estabelecimento de uma rede de estações 
ecológicas. 

A Secretaria. Especial do Melo Ambiente CSEMA) deste Mi
nistério, promoveu aprofundados estudos sobre a matéria, e sele
clonou várias áreas, dentre as quais a..s mencionadas a seguir. já 
implatadas ou em fase adiantada. de implantação: 

I -Estação Ecológica de Maracá - Roraima; 

II - Es:tação Ecológica de Maracã-Jipioca - Amapá; 

III - Estação Ecológica de Anavilhanas - Arquipélago de 
Anavilhanas, Município de Airão, no Estado do Amazonas; 

IV -Estação Ecológica de Uruçui-Una.-Municip!o de Ribeiro 
Gonçalves, no Estado do Piauí; 

V - Estação Ecológica de Aiuaba - Município de Aiuaba., no 
Estado do Ceará; 

VI - E.;;tação Ecológica do Raso da Catarina - Municípios de 
Paulo Afonso, Santa Brígida e Nova Glória, no Estado da Bahia; 

VII -· Estação -Ecológica de Iquê-Juruena - Murticípio de 
Arípuanã, no Estado de Mato Grosso; · 

VIII - Estação Ecológica de Taiamã - Municí.Pio de Cácerc:~, 
no Estado de Mato Grosso; 

DI --Estação E.cológica de Aracuri - Município de E 3m~· 
ralda, no Estado do Rio Grande do Sul; 

X - Estação Ecológica do Taim - Banhados do Tahn ..:...__ 
Municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, no Estado 
do Rio Grande do Sul. 

As estações ecológicas têm por objetivo P!eserva:r ___ ecossi.ste-
mas naturais e servir de eampi avançados para as univerSJ.da
des instituições científicas e pesquisadores em geral, proporcio
narido, ao.s mesmos, uma base para a re~Li.zação de estudes eco-
lógicos. -

Por outro lado, as referidas estações não se destinam apenas 
a estudr:r a fauna e a flora. O seu objetivo é mais z.mplo~ in
cluindo a realização de estudos sobre o regime da qualidade da.J 
águas, do ar e do solo, além de pesquisas relativas à biosfera e à 
extrapolação dos dados obtidos para auxiliar no planejamento 
com vü:tas ao desenvolvimento regional integrado. O que .s>:: pre ~ 
tende é investigar, cientificamente, todo o ecossistema. loc~l~ e 
não apenas alguns de seus componentes. Por esse mot1vo, e de 
absoluta conveniência que as esta~ões ecológicas estejam .situa
das nos principai-s ecossistemas brasileiros, para que cada um 
deles possa ter os seuJ aspectos ecológicos devidame_nte pesqui
sados. 

O anteprojeto ·cte lei estabelece, em seu art. 8.0 , que o Mi .. 
nistro de Estado do Interior, mediante proposta da SEMA, po
derá dedarar como de interesse para a proteção ambiental de
terminadas áreas do Território Nacional. Nessas áreas, que .:-e-r5.o 
supervisionadas pela Secretaria Especial do Meio Ambiente, po
derão ser aplicadas multas àqueles cujas atividades degradem sen
sivelmente o meio ambiente. Essas multas serão impostas pela 
SEMA e arrecadadas pela União. 

P,or constituir-se._ uma das metas prioritárias da Secretaria 
Especial do Meio Ambiente. e tendo em vista tomar-se cada vez 
mais difícil encontrar áreas naturajs não degradadas, fica ressal
tada a urgência do assunto. Em vários locais, a demora de ape-

nas um ou dois anos, no estabelecimento das estações ecológiêas, 
pode significar um prejuizo irreparável. 

Reitero a Vossa Excelência os protestos do meu mais profi:.:n~ 
do respeito. - Mário David Andreazza. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N.0 4.711," DE Í5 DE SETEMERO bE 1965 

Institui o Código Florestal. 
O Presidente da República: 

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

Art. 1.0 As florestas existentes no território nacional e as 
demais formas de vegetação reconhecidas de utilidade às terras 
que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes 
d9 País, exercend9-se os direitos de propriedade, com as 1imita
ç:oes que a legislaçao em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

_Parágrafo _único. As ~9ões _oU omissões ~ontrárias às dispo
siçoes deste Codigo na ut1llzaçao e exploraçao das florestas são 
â~n~~~~re~~~sc't~fl)~oclvo da proprtedade (art. 302, Xr, b do Código 

. Art. 2.0 ~nslderam-se de preservação permanente, pelo só 
t~~ sft~!cia!'~l, as florestas e demais formas de vegetação na-

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em 
faixa marginai cuja largura mínima será: 

1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) 
metros de largura; 

2 - Igual à met,..de da. largura dos cursos que meçam de 10 
(dez) a 200 (duzentos) metros de distância entre as margens; 

3 - de 100 Cceni} metros para todos os cursos cuja largura 
seja superior a 200 (duzentos) metros. 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água. natu
rais 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 

45°, equivalente a 100% na linha de malar declive; 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabillzadoras 

de mangues; 
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas; 
h) em altitude superior a. 1.800 (mil e oitocentos) metros, 

:r..os campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as ve
getações campestres. 

Art. 3.0 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 form•ar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferro

vias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a crltérto das au

toridades militares; 
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor cienti

fico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extin

ção; 
g) a ll'l:a.nter o ambiente necessàrio à vid3. das populações silvi

colas; 

h) a assegurar condições de bem-estar público. 
§ 1.o A supressão total ou parcial de florestas de preservação 

permanente só será admitida com prévia autorização do Poder 
Executivo Federal, quando for necessáiia à execução de obras, 
planos, atividades ou projetas de utilidade pública ou interesse 
social. 

§ 2.0 A1l florestas que Integram o Património Indlgena ficam 
sujeitas ao regime de preservação permanente (letm g) pelo só 
efeito desta Lei. 

Art. 4.0 Consideram-se de interesse público: 
a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas 

vlsando à adequadc conservação e propagaç~o de vegetação flo
restal; 

b) as medidas oom. o !lm de prevenir ou erradlcar pragas e 
doenças que afetam a vegetação florestal. 
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c) a difu.são e a_ aQ:oção de métodos tecnológicos que visem 
a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior 
aproveitamento em todas as fases de manipulação e t~nsformação. 

Art. 5.0 O Poder PúbUco criará: 

a) Parques Nacionais, Estaduais e Muni_cipais e Reservas Bio
lógicas, com a finalidade .Qe resguardar atributps excepcionais da 
natureza conciliando a proteção integral da flora, da fauna. e das 
belezas rlaturais com a utilização para objetivos educacionais, re
creativos e cienti!icos_. 

b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipai~, com fins ec,?
nômicos, técnicos ou sociais, inclusive r.eservando areas ainda naç _ 
florestadas e destinadas a atingir aquele fim. 

Parágrafo único. Fica. proibida qualquer form-a de explo
ração dos recursos -naturais nos Parques Nacionais, Estaduais e 
Municipais. 

Art. s.o O proprietário da floresta não preservada, nos termos 
desta Lei, poderã gravá-la com perpetuidade~ desde que verifica
da a existência de interesse público pela autoridade florestal. O 
vínculo constará de termos assinado perante a autoridade flores
tal e será averbado à margem da inscrição no Registro Público. 

Art. 7.0 Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, 
mediante ato do Poder Público, por motivo de .sua localização, ra
ridade, beleza ou condição de porta-sementes. 

Art. 8.0 Na dist.ribuição de lotes destinados à agricultura, em 
planos de colonização e de reforma agr·ária, não devem ser in
cluídas as áreas florestadas de pres.ervação permanente de que 
trata esta Lei, nem a.s florestas necessárias ao abastecimento lo
cal ou nacional de madeiras e outros produtos floresbais. 

Art. 9.0 -As florestas de propriedade particular enquanto ln
divisas-com outras, sujeitas a regime especial, ficam subordinadas 
às disposições que vigorarem para estas. 

Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas 
em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolera
da a extração de toros, quando em regiine de utilização nacional, 
qu-e vi.s_e a rendimentos permanentes. 

Art. 11. O empr'ego de prOdutos llore.stais ou hulha como 
combustível obriga o uso de dispositivo que impeça difusão de 
fagulhas suscativ_eis de_ provocar incêndius, nas florestas _e de
mais formas de vegetação marginal. 

Art. 12. Nas florestas plantadas, não consideradas de pre
servação permanente, é livre a extração de lenha e demais produ
tos florestais ou a fabricacão de carvão. Nas demais florestas de
penderá de norma· estabelêcida cm ato do Poder Federal ou Esta
C:ual, em obediência._ a prescrições ditadas pela técnica e às pe
culiaridades locais. 

Art. _13. o corriércio de plantas vivas, oriundas de tlorestas, 
dependerá de licença da autoridade competente. 

Art. 14.. Além dos preceitos gerais a que está sujeita a uti
lização das florestas, o Poder Público Federal ou Estadual :Poderá: 

a) prescrever outras normas que a.ten_dam às peculiaridades 
locais; 

b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas 
em via de extinção, delimitando as áreas-compreendidas no ato, 
fazendo depender nessas áreas, de licença prévia o corte de ou
tras espécies; 

c) ampliar o registro de pessoas físicas ou juridicas que se de
diquem à extração, indústria e comércio de produtos ou subpro
dutos florestais. 

Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das 
florestas primitivas da bacia amazónica que só poderão ser utili
:o::adas em observância a planos técnicos de condução e manejo a 
serem estabelecidos por ato do Pocler Público, a ser baixado den
tro do prazo de um ano. 

Art. 16. As florestas de. domínio privado, não sujeitas ao re
gime de utilização limitada e rcssalvadD.S as de preservação per
manente, previstas nos arts. 2.0 e 3.0 desta lei, são suscetíveis de 
exploração, obedecidas as seguintes restrições: 

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Ceritro"-Oeste esta na 
parte sul, as derrubad,as de florestas nativas~ primitivas ou degene
radas, só serão permitidas~ desde que .seja~ em ·qualquer caso, 
respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade 
com cobertura arbórea localizada a critério da autoridade com
petente; 

b) nas regiões citadas na letra anterior nas áreas já desbra
vadas e previamente delimitadas pela autoridade competente, fi
cam proibidas as derrubadas de florestas primitivas~ quando_ fei
tas para ocupação tio solo com cultura e pastagens, permitindo-se, 
nesses casos, apenas a extração de árvores para produção de_ ma
deira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a form·as de desbravamen-

to, as derrubadas de florestas primitivas, nos trabalhos de insta
lação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o 
máximo de 30% da área da propriedade; 

c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações 
florestais em que ocorre o pinheiro brasileiro, "Araucária angus
tifoli·a" (Bert - O. Ktz-e) não poderão ser desflorestadas de for
ma a provocar a eliminação permanente das flo.restas, toleran
do-se, somente a exploração racional destas, observadas as pres
crições ditadas pela técnica1 _ com a garantia de permanência dos 
maciços em boas condições de desenvolvimento e produção. 

d) nas regiões Nordeste e Leste Seteritrional, inclusive nos 
Estados do Maranhão e Piauí, o corte de árvores e a exploração 
de florestas_ só será permitida com observância de normas téc
nicas a serem estabeleci.das por ato do Poder Público, na forma 
do art. 15. 

_. Parágrafo único. Nas propriedades ru;rais, compreendidas 
na aHnea "a" deste artigo, com área entre 20 (vinte) a 50 (cin
qüenta) hectares computar-se-ão, para efeito de fixação do li
mite percentual, além da cobertura florestal de qualquer natu
reza, os maciços de porte arbóreo, :s-ejam frutíco:a.s, ornamentais 
ou industriais. 

Art. 17. Nos loteamentos de propriedades rurais, a área des
tinada a completar o limite percentual fixado na letra "a" do 
artigo antecedente, poderá ser ·agrupada numa só proporção em 
condomínio entre os adquirentes. 

Art. 18. Nas terras de propriedade privadal _onde seja ne
cessário o florestamento ou o reflorestamento de preservação per
manente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapro
priá-las, se não o fizer o proprietário. 

§ 1.0 S.e tais áreas estiverem sendo _utilizadas com culturas, 
de seu valor deverá ser indenizado o proprietário. 

§ 2.0 As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal 
ficam isentas de tributação. -

. Art. 19. Visando o maior rendimento econômico é permitido 
aos _proprietários de florestas heterogêneas transformá-las em 
homogéneas, executando tl;'abalho_ de derrubada a um só tempo 
ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir desde que 
assinem antes do inicio dos trabalhos, perante a autoridade com
petente, termo de obrigação de reposição e tratos culturais. 

Art. 20. As ,empresas industl1ais que, por natureza consumi
rem gran~es quantidades de matéria prima florestal serão obriga
das a manter, dentro de um raio em que a exploração e o transpor
Le sejam julgados económicos, um serviço organizado, que assegure 
o plantio de novas áreas em terras próprias ou pertencentes a 
terceiros, cuja produção sob exploração nacional, seja equivaLente 
ao consumido para o seu ·abastecimento. 

Parágrafo único. O não· cumprimento do disposto neste ar
tigo, além das penalidades previstas neste Código, obriga os in
fratores ao pagamento de uma multa equivalente a 10% (dez por 
cento) do va!or comercial da matéria-prima florestal nativa con
sumida além da produção da qual participe. 

Art. 21. As empresas siderúrgicas de transporte e outras, à 
base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria-prima florestal, 
são obrigadas a manter florestas próprias para exp.!oração ra
cional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendi
mentos dos quais participem, florestas destinadas ao seu supri
mento. 

~arãgrafo único. A autoridade competente fixará para cada 
empresa o prazo que lhe é facultado para atender ao disposto 
neste artigo,- dentro dos limites de 5 ~- lO anos. 

Art. 22. A União fiscalizará, diretamente, pelo órgão execu
tivo específico do Ministério da Agricultura, ou em convênio com 
os Estados e Municípios, a apllcação das normas deste Código, 
podendo, para tanto, criar os serviços indi_speru:áveis. 

Art. 23. A- fiscalizaÇão e a guarda das florestas pelos servi
çOS- especializados não excluem a _ação da autoridade policial por 
iniCiativa própria. 

Art. 24. Os funcionários florestais, no exercício de suas fun
ções, são equipa.rados aos agentes de segurança pública~ sendo
lhes assegurado o porte de armas. 

. Art. 25. Em caso de incêndio rural que não se possa extin
gmr com os recursos ordinários, compete não só ao funcionário 
florestal, co~~ a qualquer outra autoridade pública, requisitar os 
~ue~?lio~atenm.s e convocar os homens em condições de prestar 

Art. 26. Constituem contravenções penais, puníveis com três 
mese.s a um ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes 
o salário- mínimo mensal, do lugar e da data da infração ou am
bas as penas cumulativamente: 
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a) destruir ou danificar a floresta considerada de nreservacáv 
permanent.e, mesmo que em formação cu utilizá-la êom inirin
gência das normas estabe:ecidas ou pt:evista.s nesta Lei. 

b) cortar árvore-s em florestas de preservação permanente, 
sem permissão da autoridade competente; -

c} penetrar ern floresta de preservação permanente condu
zindo armas, substâncias ou instrumentos próprios para caça 
proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos flores
tais, sem estar munido de licença da n.utoridade competente; 

d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Muni-
cipais, bem como às Reservas Biológicas; _ 

c) fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais for
mas de vegetação, sem tomar as precauções adequadas; 

f) fabrica:r, vpnder, transportar ou soltar balões que poss~m 
pro-vocar incêndios na3 !!arestas e demais formas de vegetaçao; 

g) impedir ou dificultar a regeneração natural de flo.rest~ 
e demais formas de vegetação; 

h} receber madeira lenha, carvão e outros produtos proce
dentes de f:a_rcstas, senl e~gir a exibição de licença do_ vende
dor outorgada pela autoridade competente e .sem mumr-se da 
via' que deverá acompanhar o produto, até finál be.neficiamento; 

i) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão. e outros 
produtos procedentes de florestas, sem licença válida para todo 
o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela auto
ridade competente; 

j) deixar de restituir à autoridade licenças extintas pel-o de
cursos do prazo ou ·pela entrega ao consumidor dos_ produtos pro
cedentes de florestas; 

I) empregar como .combustível, produtos florestais ou hulha, 
.sem use de dispositivo que impeça a difusão de fa.gu~ha.s, suscetí
veis de provocar incêndios nas florestas; 

m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para 
que o animal de sua propriedade não penetre em florestas sujei
tas a regime especial; 

n) matar, lesar ou maltratar por qualquer modo ou meio, 
planta::; de orn::nnentação de logradouros públicos ou em pro
priedade privada alheia ou árvore imun-e de corte~ 

o) extrair de florestas de domínio público ou consideradas de 
preservação permanente, sem prêvia autorização, pedra, areia, cal 
ou qua~quer outra espéci-e de minerais; 

p) vetado. 

Art. 27. É proibido o uso de !og'O na.s florestas e demais for
mas de vegetação. 

Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais jus
tifícarem o emprego do fogo em prá tica.s agropastoris ou flores
tais a permissão s-erá estabelecida em ato do Poder Público, cir
cunScrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução. 

Art. 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo pre
cedente, subsistem os disucsitivos sobre. COl,1t.r.avenções e crimes 
previstos no Código Pena( e nas demais leis, com as penalidades 
neles cominadas. 

Art. 29. As penalidades incidirão sob~e. os autores, sejam 
eles: 

a) diretos; 
b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, .adJ;llinistra

dores diretores, promitentes compradores ou propnetarios das 
áreas' eorestais, desde que praticadas por ·prepDstos. ou sul;Klrdi
nados e no interesse dos preponentes ou dos sup-enores hierár
quicos; 

c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, per ~consenti
mento legal, na prática do ato. 

Art. 30. Aplicam-se às contravenções previstas neste Código 
as regras gerais do Código Penal e da Lei de Contraven_ções Pe
nais, sempre que a presente Lei não disponha de modo diverso. 

Art. 31. São circunstãnci.as que agravam a pena, além das 
previstas no Código Penal e_na Lei de contravenções Penais; 

a) cometer a infração no periodo de queçla da.s sementes ou 
de formação das vegetações prejudicadas, durante a noite. em 
domingos ou dias feriados, em épocas de seca ou inundações; 

b) cometer a infração contra a floresta de preservação per
manente ou material dela provinde. 

Art. 32. A ação· penal independe de queixa, mesmo em se 
tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atin
gidos são f,lorestas e demais formas de vegetação, instrumentos de 
trabalho, documentos e ato.s relaciQnados com a prQteção flo
restal disciplinada nesta Lei. 

Art. 33. São autoridades conip.etcnteS- para instaurar, presi
dir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em 
flagrante e intentar a açio penal, nos casos de crimes ou con
travenções, previstos nesta Lei, ou em outras leis e que tenham 
por objeto florestas e demais formas de vegetação, instrumentos 
de trabalho, documentos e produtos procedentes das mesmas: 

a) as indicadas no Código de Processo Penal; 
b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, 

com atribuições correlatas, designados para a atividade de fis-
ca~ização. - -

Parágrafo único .Em ~aso de ações penais simultâneas, pelo 
mesmo fato. iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os 
processas· na jurisdição em que se firmou a competência. 

Art. 34. As autoridades referidas no iten1 "b" do artigo an
terior ratificada a .denúncia pelo Ministério Público, .t.erão ainda 
com!)étência igual a deste, na qualidade de assistente, perante a 
Justiça comum, nos feitos de _que trata esta Lei. 

Art. 35. A autoridade apreenderá os produtos e os instru
mentos utilizados na Jn!ração e, se não puderem acompanhar o 
inquérito, por seu. volume e natureza serão. entregues ao deposi
tãrio público locaL se houycr e. na sua falta ... ao que for nomeado 
pelo Juiz, para aulterior devolução ao prejudicado. Se perten,ce
rem ao agente ativo da infração, serão vendidos em hasta públlca. 

Art. 36. o processo das contravenções obedecerá ao rito su
mário da Lei n.0 1.508, de 19 de dezembro Qe 1951, no que couber. 

Art. 37. Não serão transcritos ou averbados no Registro Ge
ral de imóveis os atos de transmissão 1'inter vivos" ou "causa 
mortis'' bem como a constituição de ónUs reais, sobre imóveis da 
zona ·rúral sem a apresentação de certidão negativa de dívidas 
referentes a multas previstas nesta Lei ou nas leis estaduais su
pletivas, por decisão transitada em julgado. 

Art. 38. A.s florestas plantadas ou naturais são declnrad~s 
imunes a qualquer tributação e não podem determinar, pa.ra efel
ta tributário, aumento do valor àas terras cm que se encontram. 

§ 1.0 Não se considerará renda tributável o va!or de produ
tos florestais obtidos em florestas p:antadas, por quem as hou
ver formado. 

§ 2.0 As importânCias empregãdas em florestamento e reflo
restamento serão deduzidas integralmente do imposl:.o d~ renda e 
das taxas especificas ligadas ao reflorestamento. 

Art. 39. Ficam isentas do imposto territorial rural as áreas 
com florestas sob regime de preservação permanente e as áreas 
com florestq.s plantadas para fins de exploração madeireira. 

Parágrafo único. Se a f.Iorcsta fo·r nativa, a iscnc:ão não ul
trapassar de 50% Ccinqüenta por cento) do valor do imposto, 
que incidir sobre a área tributável. 

Art. 41. Os estabelecimentos oficiais de créditc> concederão 
prioridades aos projetes de florestam.ento, reflorestamento ou 
aquisição de equipamentos mecânicos necessários aos serviços, 
obededidas as escalas anteriormente fixadas em lei. 

Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro 
de suas atribuições legais, coma órgão disciplinador do crédito e 
da.s operações creditícias em todas suas modalidades e formas, 
cabe estabelecer as normas para os financiamentos florestais. com 
juros e prazos compatíveis, relacionados com os p!ano~ de f'ores
tamento e reflorestamento aprovados pelo Conselho Florestal Fe
deral. 

Art. 42. Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhu
ma autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares de lei
tura que não contenham textos de educação florestal, previa
mente aprovados pelo Conse1ho Federal de Educação, ouvido o 
órgão florestal competente. 

§ 1.0 As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoria
mente em suas programações, textos e dispositivos de interesse 
florestal, aprovados pelo órgão competente no limite mínimo de 
5 (cinco) minutos semanais, distribuídos ou não cm diferentes 
dias. 

§ 2.0 
_ Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente as

sinalados os parques e florestas públicas. 
§ 3.0 A União e os Estados promoverão a criação c o desen 

volvimento do -escolas para o ensino f.Iorestal, em seus diferentes 
níveis. 

Art. 43. Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixa
das para as diversas regiões do País, por Decreto Federal, Será 
a mesma comemorada~ obrigatoriamente, nas escolas e estabele
cimentos públicos ou subvencionados, através de programas ob
j e ti vos em que se ressalte o valor das florestas, face aos seus pro
dutos e utilidades, bem como sobre a forma correta de conduzi~ 
la.s e perpetuá-las. 
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Parágrafo único. Para a Semana F~oresta.l será programadas 
reuniões, conferências, jornadas de reflo_restamento e outras s'O
lenidades e festividades com o objetivo de identificar as florestas 
como recurso natural renovável, de elevado valor social e econõ
mico. 

Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro
Oeste, enquanto não for estabelecido o decreto de que trata o ar
tigo 15, a exp!oração a corte razo só é permissível desde que per
maneça com cobertura arbórea, pelo menos, 50% da área de cada 
propriedade. 

Art. 45. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias, 
a revisão de todos os contratos, ,convênios, acordos e concessões 
relacionados com a exnloração flor-estal em geral, a fim de ajustá
las às normas adotadas por esta Lei. 

Art. 46. Fica mantido o Conselho Florestal Federal, com se
de em Brasília, como órg.:io consultivo e normativo da política 
florestal brasileira. 

Parágrafo único. A COffipo.Sfção e atribuições -do Co.tiselho 
Florestal Federal. integrado, no máximo, __ por ·12 (doze)_ membros, 
serão estabe:ecidas por decreto do Poder Executivo. 

Art. 47. __ O Poder Executivo regulamentará- a presente Lei, no 
que for ju:gado necessário à sua execução. 

Art. 48. Esta Lei entrará cm vigor 120 (Cento e vinte) dias 
após a data de sua pu!J.!icação, revogados o Decreto n.0 23.793, de 
23 de janeiro de 1934 (Código Florestal) e demais disposições _em 
contrario. 

Brasília., 15 de setembro de 1965; 144.o_ da Independência e 
77.0 da República. - H. CASTELLO BRA.'ICO. - Hugo Leme -
Octavio Gouveia de Bulhões - Flávio L~cerda. 

LEI N.0 5.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1D67 

Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras provi
dências. 

O Pre.sidente da República: 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

.A.rt. 1.0 Os animais de quaisquer esp-écies, em qUalquer fase 
do seu desenvolvimento e que vivem naturahnente fora do cati
veiro, constituinó.'o a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abri
gos e criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proi
bida a sua utilização, 'perseguição, destruição, caça ou apanha. 

§ 1.0 Se peculiaridades regionais comportarem o exercício da 
caça, a permissão será estabelecida em ato regu1amentador do 
Poder Público Federal. 

§ 2~0 A utilização, perseguição, caça ou apanha de espécies 
da fauna silvestre em terras de domínio privado, mesmo quando 
permitidas na forma do parâgrafo anterior, poderão ser igual
mente proibidas pelos respectivos proprietários, assumindo estes 
a responsabilidade da fiscalização de seus domínios. Nestas áreas, 
para a prá·tica do ato de caça é necessário o consentimento ex
presso ou tácito dos proprietários, nos têrmos dos arts. 594, 595, 
596. 5D7 e 598 do Código Civil. 

Art. 2.0 É prOibido o exe·rcício d'a caça profissional. 
Art. a. o É proibido o comércio de espécimes da fauna silvestre 

e de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, 
destruição ou apanha. 

§ 1.0 Excetuam-se os espécimes provenientes de criadouros 
devidamente legalizados. 

§ 2.0 Será permitida, mediante licença da autoridade com
petente, a apanha de ovos, larvas e filhotes que se destinem aos 
estabelecimentos acima referiã'os, bem como a destruição de ani
mais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à sa.úde pú
blica. 

Art. 4.0 Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Pais, 
sem parecer técnico oficial favorâvel e licença expedida na forma 
da Lei. 

Art. 5.0 O Poder Público criará: 
a) Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Municipais, onde 

as atividades de utilização, perseguiç~. caça, apanha, ou intro
dução de espécimes da fatma e flora silvestres e domésticas, bem 
comó moâ.'lficações do m_eio ambiente a qualquer título, são proi
bidas, ressalvadas as atividades científicas devidamente autoriza
das pela autoridade competente. 

b) Parques de Ca~a Federais. Estaduais e Municipais. onde o 
exercicio da caça é permitido abertos total ou parcialmente ao 
público, em, caráter permanente ou temporário, com fins recrea
tivos, educativos e turísticos. 

Art. 6.0 O Poder Público estimulará: 
a) a formação ·e o funcionamento de clubes e sociedades ama

dori.stas de caça e de tiro ao vôo, objetivando alcançar o espírito 
associativista para a prática desse esporte; 

b) a construção de criad_ouros destinados à criação de animais 
silvestres para fins ecouômicos e industriais. 

Art; ?·0 A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha 
de espec1mes _da fauna silvestre, quando consentidas na forma 
desta Lei, serao consiã'erados ato.s de caça. 

Art. 8.0 O órgão público federal competente, no prazo de 
120 dias, publicará e_ a~ualizarã a_nualmepte: _ 

a.) a relação das espécies cuja utilização, perseguição, caça 
ou apanha será permitida, indicando e delimitando as respectivas 
áreas; 

b) a época e o número de dias em que o ato acima será per
rrútido; 

c) a quota diária de exemplares cuja utilização, perseguição, 
caça ou apanha será permitida. 

Parágrafo único. Poderão ser, igualmente, objeto de utili
zação, caga, perseguição ou apanha os anrmais ci\Jméstlcos q,ue, 
por abandono, se tornem selvagens ou ferais. 

Art. 9.0 Observado o disposto no art. 8.0 e satisfeitas as exi
gências legais, poderão ser capturados e mantidos em cativeiro, 
espécimes da fauna silvestre. 

Art. 10. A utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha 
de espécimes da fauna silvestre são proibidas: 

a) co~1 visgos, atiradeiras,_fundas, bod"oques, veneno, incêndio 
ou armadrlhas _ __gv.e maltratem a caça; 

b) com armas a bala, a merto.s de três quilômetros de qualquer 
via férrea ou rodovia pública; 

c) com armas de calibre 22 para animais de porte superior 
ao tapiti (Sylvilagus brasiliensis); 

d) com armadilhas constituídas de armas de fogo; 
e) nas zonas urbanas, suburbanas, povoados e nas estâncias 

hidrominerais e climáticas; 

f) nos estabelecimentos oficiais e açudes do domínio público, 
bem como nos terrenos a-djace_ntes, até a ci'istância de cinco quilô
metros; 

g) na faixa de ·quinhentos metros de cada lado do eixo das 
vias férreas e rodovias públicas; 

h) nas áreas destinadas à proteção da fauna, da flora e das 
belezas naturais; 

i) nos jardins zoológicos, nos parques e jardins públicos; 
j) fo!a do periodo de perntis.são de caça, mesmo em proprie

àades privadas; 
I) à noite, exceto em casos especiais e no caso de anim.ais 

nocivos; 

m) --do interior de veículos de qualquer espécie. 
Art. lL Os Clubes ou Sociedades Amadoristas de Caça e de 

tiro ao võo, poderão ser organizados distintamente ou em con
junto com os de pesca, e só funcionarão validamente após a obten
ção da personalidade jurídica, na: forma da Lei civil e o registro 
no órgão público fed'eral competente. 

Art. 12. A1s entidades a que se refere o artigo anterio.r deverão 
requerer licença especial para seus a.<ssoc1ados transitarem com 
arn:a de caça e de esporte, para uso em_ suas sedes, durante o 
penado defeso e dentro do perímetro determinado. 

Art. 13. Para exercício da caça1 é obrigatório a licença anual, 
de cará ter específico e de âmbito regional, expedida pela autori
ã'ade competente. 

Pa_rãgrafo único. A licença para caçar com armas de fogo 
deverá ser acompanhada do porte de arma emitido pela Polícia 
Civil. 

Art. 14. Poderá ser concedida a cientistas, pertencentes a 
instituições cientificas, oficiais ou oficializadas, ou por estas indi
cadas, licença especial para a coleta ou material destinado a. !ins 
científicos, e~ qualquer época. 

§·l.o_ Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente 
credenciaó.'os pelo país de origem .• deverá o pedido de licença ser 
aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por 
intermédio de instituição científica nflcial do Pais. 

§ 2P As instituiç-ões a que se refer_e este artigo, para efeito da 
renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público federal 
competente das atividades dos cientistas licenciados no ano an
terior. 
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§ 3.0 As licenças referidas neste artigo não poderão ser utili-
zadas para fin.s comerciais ou esportivos. -

§ 4.0 Aos cientistas aas instituições nacionais que tenham por 
Lei a a:tribuição de coletar m'tt•rial zoológico, para fins científi
cos, serão_ concedidas licenças permanentes. 

Art, 15. o Conse.lho de Fiscalização-aa.s Expedições Artlstlcas 
e CLent1flcas do Brasil ouvirá o órgão público federal competente 
;~~~e v:_z f~~~a~os processos em julgamento, houver matéria refe-

. Art. 16. Fica instituído o registro da-s pesooas físicas ou jurí
diCa& que negociem com animais silvestres e seus prõdUtos. 

A!t· 17:. As pessoas :físicas ou ju~_dicas, de q-ue trata o ariigo 
antenor, sao obrigad~ à apresentaçao de declaração de estoques 
e valores, sempre que exlgió'a pela autoridade competente. 

. Parágrafo único._ O não cumprimento do di;Posta neste artigo, 
~~e~g~~0~enalldades previstas nesta 1e1 obriga o cancelam,ento 

Art. 18. :€ pr,oibída _a exportação para o extertor, de peles 
e couros de anfLbios e repteis, em bruto. 

. Art. 19. O transporte interestadual e para o extel'ior, de ani
mais silvestres, lepidópteros, e outros insetos e seus prod-utos, 
fe;it~~de de guia de trânsito, fornecida pela autoridad'e compe-

Parágrafo únlco. Fica isento dessa eXigência o m,aterlal con
signado a Instituições Científicas Oficiais. 

Art. 20. As- licenças de caçadores serão conCedidas mediante 
pagamento de uma taxa anual equivalente a um_ décimo do salário 
mínimo mensal. 

Parágrafo único. Os turistas pagarão uma taxa equivalente 
a um salário minimo mensal, e a licença será válida por 30 dias. 

Art. 21. O registro de pessoas fí.:;icas ou jurid'icas, a que s~ 
refere o azi.. 16, será feito mediante o pagam,ento de u~ taxa 
equivalente a melo salário minimo mensal. 

Parágrafo único. As p_essoas físicas ou jurídicas de que trata 
este artigo, pagarão a título de licença, um,a taxa anual para as 
diferentes formas de comérclo .. até o limite de um salário míni!Illl 
mensaL 

Art. 22. O registro de clubes ou sociedades amadoristas, de 
que trata o art. 11, será concedido mediante pagamento de um.a 
taxa equivalente a meio salário mínimo -m..ensãl. 

Parágrafo único. As licenças de trânsito com arma <re caça 
e de esporte, referidas no art. 12, estarão sujeitas ao pagamento 
de uma taxa anual equivalente a um vigésimo do salário nú:nim.o 
mensal. 

Art. 23. Far-.se-á, com a CObrança da taxa equivalente a d-ois 
décimos do salário mínimo mensal, o registro dos criadou:ros. 

Art. 24. O pagamento das licenças, registros e taxas previstos 
nesta Lei, sera recolhido ao Banco do Brasil S.A. em conta especial, 
a crédito do Fundo Federal Agropecuário, sob o titulo "Recursos 
da Fauna". 

Art. 25. A União flsca!lzará ci'iretamente pelo órgão executivo 
específico, do Ministério da Agricultura, ou em convênio co~ os 
Estados e Municípios, a aplicação das normas desta Lei podendo 
para tanto, criar os serviçcS indispensáveis. ' ' 
. Parág!afo único. A fiscalização da caça pelos órgãoo. especia

lizados nao exclui a ação da autoridade policial ou das Forças 
Armadas por iniciativa própria. 

Art0 26. Todos os funcionários, no exercício da fiscalização da 
caça, sao eqmparados aos agentes à'e segurança pública, sendo
lhes assegurado o porte de armas. 

Art. 27. Constituem contravenções penais, puníveis com três 
meses a um ano de pris_ão simples ou multa de uma a dez vezes 
o salário mínimo mensal do lugar e da data da infração, ou ambas 
as penas cumulativamente, violar os arts. 1.o e _seu § 2.0 _, 2.0 , .3.0, 
4.0 , 8.0 e suas alíneas a, b e c, lO e suas alíneas a, b, c, d, e, f, 
f, h, i, j, I e m, 13 e seu parágrafo único, 14, § 3.0, 17, 18 e 19. 

Art. 28. Além das Contravenções estabelecidas no artigo pre
cedente, subsistem os dispositivos sobre (!O"Jitravenções e crimes 
previstos no Código Penal e nas demais leis, com. as penalidades 
neles contici'as. 

Art. 29. São circunstâncias que agravam. a pena afora aque
las constantes do Código Penal e da Lei das contravenções P_enals, 
as seguintes: 

a)" cometer a infração ·em período defeso à caça ou durante 
à noite; 

b) empregar fraude ou abuso de confiança; 

e) aproveitar indevidamente licença de autoridade; 

d) incidir a inf·ração .sobre animã.is silvestres e seus produtos 
oriundos de áreas on~e a caça é proibida. 

Art. 30. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles: 
a) direto; 

b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, admini.strado
res, di.retores, promitentes compradores ou proprietários das áreas, 
desde que praticada por ptepostos- -ou subordinados e no interesse 
dos proponentes ou __ dos superiores hierárquicos; 

c) autoridades gue por ação ou emissão consentirem, na prá
tica do ato ilegal, ou que cometerem abusos do poder. 

Parágrafo único. Eru. caso de ações penais simultâne.a.s pelo 
m.esrno fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os 
processas na jurisdição em que se firmar a competência. 

Art. 31. A ação penal !ndepende de queixa, mesmo em se tra
tando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos 
são animais silvestres e seus produtos, instrumentos d'e trabalho, 
docu~ntos e atos relacionados com, a proteção da faUna discipli
nada nesta Lei. 

Art. 32. S_ão au~ridad~ c~mpetentes para instaurar, presidir 
e proced~r a mquénta_s policialS, lavrar autos de prisão em fla
grante e mtentar a açao penal, nos casos de crimes ou de contra.
vengões .previstas nesta Lei ou em· outras leis que tenham por 
objeto os animais silvestres seus produtos~ instrumentos e documen
~~~5~e~ec~~}.ados com os mesmos as indicadas no Código d'e Pro-

Art. 33. A autoridade apreenderá os produtos de caça e oo 
instrumen~os utiUzados na infraç:ão e .se, por sua natureza ou 
volume, nao puderem. acompanhar o .inquéli.to serão entregues 
ao depositário público local, se houver e, na. sua' falta, ao que for 
nomeado pelo Juiz. 

Parágrafo único. Ein se tratando de produtos perecíveis, po
derão ser os mesmos doados às instituições cientiflcas, hospitais 
e casas ci'e caridade mais próxim,os. 

Ar-t. 34. O processo das contravenções obedecetá ao rito su
márto da Lei n.0 1.508, de 19 de dezembro de 19Sl. 

Art. 35. Dentro de dois anos a partir da promulgação desta 
Lei, nenhuma autoridade poderá pel'lll1tir a adoção de livros esco·
lares de leitura que não contenham. textos sobre a. proteção da 
fauna, aprovados pelo Conselho Federai de Educação. 

§ 1.0 Os programas de ensino de nível plimál'io e médio deve
rão contar pelo menos com duas aulas anuais sobre a matéria a que 
se refere Q presente artigo. 

§ 2.0 Igualmente os: programas de rádio e televisão deverão 
incluir textos e dispositivos aprovados pelo órgão público federal 
competente, no limite minimo de cinco minutos sm:o.,anais, distrl-
buídos ou não, e~ diferentes dias. 

Art. 36. Fica instituído o Conselho. Nacional de Proteção à 
Fauna, com seàe em Brasília, como órgão consultivo e no.rmativo 
da política de proteção à fauna do Pais. 

Parágrafo único. O Conselho, diretam~nte subOrdinado ao 
Ministério da Agricultura, terá sua com,pos!ção e atribuições esta
belecidas por decreto .do Poder Executivo. 

Art. 37. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no 
que for julgado necessáriO à sua execução. 

Art. 38. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 
revog!'do~ o D~reto-Iei n.0 ? . 894, de 20 de outubro ci:e 1943, é 
dem.rus disposiçoes em contrario. 

Brasília, 3 de janeiro de 1967; 146.o da Independência e 79.o da 
República. - H. CASTELLO BltANCO - Severo Fagundes Gomes. 

(Ás Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura e de Fi
nanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 8, DE 1980 
(n' 114/79, na Casa de origem) 

Permite o abatimento, da renda bruta, de despesas relativas a 
tratamento de dependente excepcional. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l9 As despesas comprovadamente efetivadas com pessoa excep- · 

dona!, dependente de pessoa física Contribuinte -do Imposto de Renda, pode
rão ser abatidas da renda bruta. 

Parágrafo único. O abatimento de que trata este artigo não poderâ ex
ceder a 40% (quarenta por cento) do total da renda bruta. 
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Art. 29' O Poder Executivo discriminará. em regulamento, os documen
tos hãbeis à comprovação das despesas com tratamento de dependente excep
cional. 

Art. 39 Esta lei entrarã em vigor a partir do exercício de 1980. 
Art. 49 Revogam-se as· disposições em contrãrio. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 9, DE I980 
(N• 830/79, na Casa de origem) 

Altera o § 1' do art. 8• da Lei n' 4.024, de 20 de dezembro de 
1961, que "fixa as diretrizes e bases da educação nacional", a fim de 
tornar obrigatória a participação de especialistas em Educação Física 
no Conselho Federal de Educação. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l' O § I' do art. 8• da Lei n'4.024, de 20 de dezembro de 1961, que 
••fixa diretrizes e bases da educação nacional ... passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 8• 
§ I Q Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da 

República levarâ em consideração a necessidade de neles serem de
vidamente representadas as diversas regiões do País, os diversos 
graus de ensino, o magistério oficial e particular e a educação tisica 
escolar ... 

Art. 29 Esta lei entrarã em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições cm contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 4.024, DE 20 DE DEZEMBRO OE 1961 

Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 

TITULO IV 

Da Administraçio do Ensino 

Art. 69 O Ministério da Educação e Cultura exercerá as atribuições do 
Poder Público Federal em matéria de educação. 

Parágrafo único. O ensino militar será regulado por Lei especial. 

Art. 79 Ao Ministério da Educação e Cultura incumbe velar pela obser
vância das Leis do ensino e pelo cumprimento das decisões do Conselho Fe
deral de Educação. 

Art. 8• O Conselho Federal de Educação será constitu!do por vinte e 
quatro membros nomeados pelo Presidente da República, por seis anos, den
tre pessoas de notável saber e experiência, em matéria de educação. 

§ l• Na escolha dos membros do Conselho, o Presidente da República 
levarã em consideração a necessidade de neles serem devidamente representa
das as diversas regiões do País, os diversos graus do ensino e o magistério ofi
cial e particular. 

(À Comissão de Educação e Cultura.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 10, DE 1980-Complementar 

Acrescenta artigo à Lei Complementar R9 25, de 2 de julho de 
1975. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Acrescente-se à Lei Complementar n• 25, de 2 de julho de 1975, 

o seguinte art. 39, renumerando-se os demais. 

.. Art. 39 As Câmaras Municipais poderão fixar verba de re
presentação para suas respectivas Presidências, observada a mesma 
proporção constante do art. 29 desta lei." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em ~ontrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI COMPLEMENTAR N• 25- DE 2 DE JULHO DE 1975 

Estabelece critério e limites para a fixaçio da remuneração de Vereadores. 

O Presidente da República. 

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

Art. 19 As Câmaras Municipais fixarão a remuneração dos Vereadores 
no final de cada legislatura, para vigorar na subseqUente, observados os cri
térios e limites determinados na presente Lei Complementar. 

Art. 29 A remuneração dividir-se-â em parte fixa e parte variável. 
§ 1 Q A parte variâvel da remuneração não será inferior à fixa e corres

ponderá ao comparecimento efetivo do Vereador e à participação nas vo
tações. 

(*) § 29 Somente poderão ser remuneradas uma sessão por dia e, no 
mãximo,, quatro sessões extraordinârias por mês. 

Art. 39 f: vedado o pagamento ao Vereador de qualquer vantagem pe
cuniária, como ajuda de custo, representação ou gratificação, não autorizada 
expressamente por esta Lei. 

Art. 49 A reniiineração dos Vereadores não pode ultrapassar, no seu 
total, os seguintes limites em relação aos subsidias fixados aos Deputados à 
Assembléia Legislativa do respectivo Estado: 

I- nos municípios com população até 10.000 (dez mil) habitantes, 10% 
(dez por cento); 

II- nos munic!pios com população de mais de 10.000 (dez mil) a 50.000 
(cinqUenta mil) habitantes, 15% (quinze por cento); 

III- nos municípios com população de mais de 50.000 (cinqiienta 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) habitantes, 25% (vinte e cinco 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 (quinhentos mil) a 1000.000 
(um milhão) de habitantes, 50% (cinqUenta por cento); 

VII- nos municípios de mais de 1.000.000 (l.im milhão) de habitantes, 
70% (setenta por cento); 

VIII- nas capitais com população até 1.000.000 (um milhão) de habi
tantes, 50% (cinqUenta por cento); 

IX- nas capitais com população de mais de 1.000.000 (um milhão) de 
habitantes, 70% (setenta por cento); 

X- a remuneração mínima dos Vereadores serã de 3% (três por cento) 
do subsídio do Deputado Estadual, podendo, nesse caso, a despesa ultrapas
sar o percentual previsto no artigo 79. 

Parâgrafo único. A remuneração dos Vereadores dos Territórios do 
Amapâ, Rondônia e Roraima serã calculada com base nos subsídios dos De· 
putados às Assembléias Legislativas dos Estados do Parâ, Amazonas e Acre, 
respectivamente. 

Art. 59' As Câmaras Municipais que se instalarem pela primeira vez e as 
que ainda não tiverem fixado a remuneração dos Vereadores podem 
determiná-la para a legislatura em curso, obedecido o disposto no artigo an
terior. 

Art. 69' Poderão as Câmaras Municipais, não havendo coincidência de 
mandatos legislativos estaduais e municipais, a:tuãlizar a remuneração dos 
Vereadores para a mesma legislatura, quando ocorrer fixação de subsídios 
dos Deputados, nos termos dà COnstitU:içâo do respectivo Estado. 

Art. 79 A despesa com a remuneração dos Vereadores não poderã, em 
cada município, ultrapassar, anualmente, 3% (três por cento) da receita efeti
vamente realizada no exercício imediatamente anterior. 

Parágrafo único. Se a remuneração calculada de acordo com as nor
mas do artigo 49' ultrapassar esse limite, serã reduzida para que não o exceda. 

Art. 89 Na atual legislatura a remuneração dos Vereadores, fixada com 
base na Lei Complementar n'~' 2 (*), de 29 de novembro de 1967, alterada pela 
Lei Complementar n9' 2J (•), de 19 de dezembro de 1974, não serã reduzida. 

Art. 99 A população do município será aquela estimada pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que fornecerâ por 
certidão, os dados às Câmaras interessadas . 

Art. 10. A presente Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Ernesto Geisel - Presidente da República. - Armando Falcão. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 
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PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 11, DE 1980 
(n9 2.287/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Concede pensão especial a Homero FrancfSco de Souza. 

O COrigressO Nacional dCCrita: 

Art. I q 1:. concedida a Homero Francisco de Souza, filho de Antônio 
Francisco de Souza, considerado inválido em decorrência de acidente em 21 
de agosto de 1943, quando integrava as fileiras do Exêrcito, pensão especial, 
mensal, equivalente a duas vezes o maior salário mínimo do País. 

Art. 29 O beneficio instituído pof esta lei ê intransferível e inacumulá
vei com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres públicos, ressalvado o 
direito de opção, e extinguir-se-á com a morte do beneficiário. 

Art. 3"' A despesa decorrente desta lei correrá à conta de Encargos Ge
rais da União - Recursos sob a supervisão do Ministério da Fazenda. 

Art. 49 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N9 460, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 51 da ConstituiçãO, tenho a honra de submeter à ele
vada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Mo
tivos do Senhor Ministro de Estado do Exêrcito, o anexo projeto de lei que 
··concede pensão especial a Homero Francisco de Souza". 

Brasília, 12 de novembro de 1979. -João Figueiredo. 

N' 154 
Brasília, DF, 30 Out. 79. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 

Homero Francisco de Souza, foi reformado na graduação de soldado, 
com direito aos vencimentos integrais, pela Portaria Ministerial n9 2.167, de 
24 Out. 62. -

Submetido o ato concessionário ao crivo do Tribunal de Contas da 
União, este o recusou por julgar inaplicâveis, no caso, a Lei n9 2.370, de 9 
Dez. 54. 

Â época, foi a matêria objeto da recusa amplamente explanada pelo titu
lar desta Força, atravês do Aviso n9 330j21-D5JB, de 20 Ago. 63, no qual fi
cou demonstrado e justificado o procedimento da Administração, para refor
mar o referido inativo com base na Lei n9 2.370/54. 

Não obstante, mais uma vez o Tribunal de Contas da União manifestou
se contrário à concessão, tendo devolvido o processo a esta Secretaria de Es
tado. 

Em consonância com o parecer emitido pela Consultaria Jurídica deste 
Ministério, foi submetida à elevada apreciação de Vossa Excelência a orde
nação, ad referendum, do Congresso Nacional, do registro do ato, nos termos 
do § 89 do art. 72 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Tendo Vossa Excelência decidido pela elaboração de um projeto de lei de 
pensão especial que assegurasse ao referido cidadão o nível de remuneração 
atualmente percebido, consideradas as possibilidades de reajustes futuros, 
submetendo à elevada consideração de Vossa Excelência o anteprojeto de Lei 
em anexo, que consubstancia aquelas recomendações. 

Com profundo respeito, - Walter Pires. 

(À Comissão de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N9 12, DE 1980 
(no 311/79, na Casa de origem) 

Cria a Ordem dos Professores do Brasil e determina outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Fica criada a Ordem dos Professores do Brasil com a finalidade 

de fiscalizar o exercício do magistério e promover a defesa da classe, dentro 
dos ~princípios normativos que disciplinam a profissão em todos os níveis e 
modalidades de ensino e pesquisa. 

Art. 29 A Ordem dos Professores do Brasil exerce as suas funções atra-
vés dos seguintes órgãos: -

I - Conselho Federal; 
II - Conselhos Regionais. 
§ I v O Conselho Federal tem sede e foro no Distrito Federal e Juris

dição em todo o País; e os Conselhos Regionais, nas Capitais de Estados ou 
Territórios, podendo a ação de qualquer deles estender-se a mais de uma Uni
dade da Federação. 

§ 29 A Ordem constitui serviço público sob forma autárquica. 
§ 39 O Conselho Federal e os Conselhos Regionais a ele vinculados, 

com personalidade jurídica, património e reCeitas próprias, têm autonomia 
administrativa e financeira deScentralizada, nos termos desta lei. 

§ 49 Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais incumbe a ad
ministra'Ço e a representação legal dos correspondentes colegíados. 

Art. 39 O Conselho Federal compõe-se de 12 (doze) membros efetivos e 
de igual nún1:ero de suplentes, eleitos por um colégio eleitoral integrado por 
3(três) representantes de cada Conselho Regional e por este escolhidos, um 
para cada nível de ensino. 

§ J9 O mandato dos Conselheiros tem a duração de 2 (dois) anos, per
mitida a recondução uma vez. 

§ 29 Os membros do Conselho Federal são brasileiros inscritos na Or
dem, em pleno gozo dos direitos profissionais, civiS e- Políticos, e no efetivo 
exercício do magistério hã mais de cinco anos ininterruptamente. 

Art. 49 São atribuições do Conselho Federal; 
I- elaborar e aprovar o seu Regimento Interno e estabelecer normas ge

rais para os regimentos dos Conselhos Regionais; 
II - homologar os Regimentos Internos organizados pelos Conselhos 

Regionais; -
III - exercer função normativa e deliberativa, mediante atos, instruções 

ou resoluções necessárias à regulamentação e execução da presente lei, e à fis
calização do exercício profissional, adotando providências indispensáveis à 
realização dos objetivos institucionais; -

IV - tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos Conse
lhos Regionais e dirimi-las; 

V - eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presi
dente, o Vice-Presidente e o Secretário-Geral do Conselho; 

VI- dispor, ouvidos os Conselhos Regionais, sobre o Código de Ética 
Profissional; 

VII - institUir o modelo das carteiras e cartões de identidade profissio-
nal; 

VIII - fixar, mediante proposta dos Conselhos Regionais, o valor das 
anuidades, taxas, emolumentos e multas devidos pelos profissionais que lhes 
estejam jurisdicionados; 

IX- aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a abertura de crédi
tos adicionais, bem como operações referentes a mutações patrimoniais; 

X- supervisionar a fiscalização do exercício profissional em todo o ter
ritório na:dorial; 

XI- organizar instalare inspecionar os Coriselhos Regionais e exami
nar suas prestações de contas, neles intervindo desde que indispensável ao 
restabelecimento da normalidade administrativa ou da gestão financeira ou à 
regularidade de funcionamento; 

Xll - promover, pelo menos uma vez por ano, reuniões de representan
tes dos Conselhos Federal e Regionais, para, conjuntamente, estudar e suge
rir providências que assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei; 

XIII- julgar, em última instância, os recursos sobre atos, decisões e pe
nalidades emanados dos•Conselhos Regionais; 

XIV -publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adi
cionais, os balanços, a execução orçamentAria e o relatório de suas atividades, 
bem como a relação de profissionais inscritos na Ordem; 

XV - colaborar com os Poderes Públicos, das três esferas de governo, e 
instituições públicas ou particulares no estudo e equacionamento de proble
mas e reivindicações relacionadas com a profissão. 

Art. 59 Os Conselhos Regionais são orB:ánizados nos moldes do Conse
lho Federal. 

Parágrafo único. Os membros dos Conselhos Regionais e seus suplen
tes são eleitos pelo sistema de eleição direta, atravês do voto pessoal, secreto e 
obrigatório da maioria absoluta dos profissionais neles inscritos. 

Art. 69 Aos Conselhos Regionais compete: 

I - elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homolo
gação do Conselho Federal; 

II - proceder à inscrição de professores na Ordem, examinando e deci
dindo sobre reclamações e representações acerca da admissão de profissio
nais; 

III - fiscalizar o exçrcício da profissão no território de sua jurisdição, 
representando, inclusive, às autoridades e órgãos competentes, sobre os fatos 
que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada; 

IV- conhecer, apreciar e resolver os assuntos relacionados com a êtica 
profissional e o exercício do magistério; 

V- julgar infrações e impor penalidades, previstas em normas comple
mentares do Conselho Federal, aos professores nele inscritos ao tempo do-
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fato argUível ou em cuja jurisdição este ocqrreu, no caso de exercício tempo-
rãrio; · 

VI - sugerir ao Conselho Federal as medidas necessárias à regularidade 
e aprimoramento dos serviços e à fiscalização do exercício profissional; 

VII - orgailizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos professo
res inscritos, com exercício na Região; 

VIII- aprovar sua proposta orçamentária e autorizar a- abertura de cré
ditos adicionais e as operações referentes a variações patrimoniais; 

IX - arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas 
as medidas destinadas à efetivação de sua receita, destacando e entregando ao 
Conselho Federal as importâncias correspondentes a sua participação legal; 

X - publicar anualmente seu orçamento e os créditos adicionais, os ba
lanços, a execução orçamentária e o relatório de suas atividades, bem como a 
relação dos profissionâis nele inscritos; 

XI - aceitar a colaboração de entidades profissionais afins, visando a 
proteger e dignificar o exerdcio do magistério. 

Art. 79 São as seguintes as penas disciplinares aplicáveis pelos Conse-
lhos Regionais aos membros da Ordem a eles jurisdicionados: 

a) advertência confidencial; 
b) censura pública; 
c) suspensão do exercício profissional até 30 (trinta) dias; 
d) cassação do exercício profissional. 
§ 19 Em qualquer caso, asseguar-se-â ao acusado ampla defesa e, para 

cominação de sanções, atender-se-ã à natureza da infração, às circunstâncias 
do fato e às condições pessoais do faltoso. 

§29 Em matéria disciplinar, os Conselhos Regionais deliberam de ofício 
ou em conseqUência de representação ou denúncia devidamente formalizada, 
de autoridade pública, Cons·etheiro ou membro da Ordem, ou terceiros, com 
legítimo interesse no caso. 

Art. 89 Dos atos, decisões ou penalidades emandadas dos Conselhos 
Regionais cabe recurso ao Conselho Federal, no prazo de 30 (trinta) dias con
tados da ciência do interessado, sem efeito suspensivo no caso da alinea a do 
art. 79 desta lei. 

Art. 99 Constituem renda do Conselho Federal: 
I - um décimo da renda bruta dos Conselhos Regionais, com exceção 

das doações, legados e subvenções; 
II - doações, legados e subvenções; 
III - rendas patrimoniais. 
Art. 10. Constituem renda dos Conselhos Regionais, ressalvado o dis

posto no inciso I do artigo precedente: 

tas; 
I - o produto da arrecadação de anuidades, taxas, emolumentos e mui-

II - doações, legados e subvenções; 
III - rendas patrimonais. 
Art. ll. O patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais é constituí

do por quaisquer bens móveis ou valores que adquirirem ou dos quais se 
apropriarem. 

Art. 12. As rendas e o patrimônio dos Conselhos Federal e Regionais 
só podem ser aplicados na realização das finalidades institucionais da Ordem, 
ou de caráter assistencial em beneficio dos seus filiados. 

Art. 13. Constituem a assembléia geral de cada Conselho Regional os 
professores nele inscritos que se achem no pleno gozo de seus direitos. 

§ J9 A assembléia s~râ dirigida pelos membros do Conselho Regional, 
cabendo ao presidente a sua convocação. 

§ 29 A assembléia reúne-se, em primeira chamada, com a presença da 
maioria absoluta de seus membros e, em seguida, com qualquer número de 
professores presentes. 

Art. 14. À assembléia compete: 
I- opinar sobre o relatório anual e a prestação de contas do Conselho; 
11 - eleger os Conselheiros; 
III ....:. deliberar sobre as questões ou consultas que lhe forem submetidas 

pelo Conselho. 
ParágrafO único. As deliberações serão. tomadas por maioria de votos 

dos presentes, salvo o disposto no parágrafo único do art. 59 desta lei. 

Art. 15. Serão inscritos na Ordem dos Professores do Brasil, através 
do Conselho Regional sob cuja jurisdição se achar o local çle sua principal ati
vidade, os profissionais legalmente habilitados ao magistério, cujos títulos ou 
diplomas tenham sido registrados no Ministério da Educação e Cultura, ou 
órgão estadual competente. 

Parágrafo único. Os profissionais formados no exterior poderão 
inscrever-se na Ordem desde que apresentem títulos hábeis ou diplomas devi
damente revalidados no País, observadas, conforme o caso, as demais exigên
cias prescritas hesta lei. 

Art. 16. A Ordem aceitará a inscrição, a título precário e para exercí
cio em determinadas regiões ou níveis de ensino, de docentes que não preen
cham as condições previstas em lei, desde que o Ministério da Educação e 
Cultura ou órgão estadual competente declare a carência de profissionais ha
bilitados na localidade. 

Parágrafo único. A inscrição feita nas condições estabelecidas no caput 
deste artigo tem valídade de 2 (dois) anos, prorrogáveis mediante nova decla
ração expresSa dos órgãos competentes. 

Art. 17. A prova da formação profissional exigida em lei e de haver 
apresentado o diploma ou título hãbil para registro no órgão competente ad
mitirã o professor à inscrição provisória, pelo prazo de um ano, renovâvel a 
juízo do Conselho Regional, mediante a comprovação de não ser o interessa
do responsável pela dilação do registro. 

Art. 18. A inscrição nos quadros da Ordem serã formalizada mediante 
requerimento do interessado ao Presidente do Conselho Regional respectivo, 
com a apresentação dos seguintes documentos: 

I - prova de capacidade civil; 
II - diploma registrado, ou habilitação equivalente, nos termos desta 

lei; 
III - título eleitofal e certificado de quitação com o serviço militar, 

quando for o caso; 
IV- prova de idoneidade moral, firmada por dois professores já inscri

tos na Ordem ou por duas autoridades educacionais. 
Art. 19. Aos profissionais inscritos na Ordem de acordo com esta lei 

será entregue uma carteira profissiõnal que os habilita ao exercício do magis
tério em todo o País, que vale como documento de identidade e que tem fé 
pública em todo o território- nacional. 

§ 1~> No caso· de exercício temporãrio do magistério em Região diversa 
daquela em que se filiou, o profissional apresentará sua carteira para ser visa
da perante o Conselho Regional da jurisdição. 

§ 2~> Se o professor passar a exercer, de modo permanente, atividade 
em outra Região, assim entendido o exercício da profissão por um período le
tivo anual na nova jurisdição, ficarã sujeito à inscrição secundária no Conse
lho respectivo, ou para ele transferir a principal. 

Art. 20. O exercício do magistério, em quaisquer níveis ou modalida
des de ensino e pesquisa, em estabeleciment.os públicos ou particulares, é pri
vativo dos profissionais habilitados na forma da legislação pertinente e regu
larmente inscritos· na· Ordem dos Professores do Brasil. 

Art. 21. O pagamento das anuidades, contribuições e taxas ao Conse
lho Regional da respectiva jurisdição constitui obrigação dos professores ins
critos na Ordem e condição de legitimidade ao exercício da profissão. 

Art. 22. A carteii'ã profissional de que trata o art. 19 desta lei somente 
serã exigível a partir de 180 (cento e oitenta) dias da instalação do respectivo 
Conselho Regional. 

Art. 23. O Conselho Federal baixarã instruções no sentido de prover a 
coincidência dos mandatos dos seus membros e os dos Conselhos RegionaiS. 

Art. 24. O primeiro Conselho Federal da Ordem serâ constituído pelo 
Ministro da Educação e Cultura até 30 (trinta) dias após a vigência desta lei. 

Parágrafo únicõ. O ConSelho Federal proverâ os primeiros Conselhos 
Regionais, em carâter provisório, que tomarão a seu cargo a instalação em 
definitivo do órgão. 

Art. 25. Esta Lei entrarã em vigoi na data de sua publicação. 
Art. 26. Revogam-se as disposições em contÍ"ário. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura 
e de Legislação Social.) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• I, DE 1980 
(n9 28/79, na Câmara dos Deputados) 

Aprova o texto do Convênio de Criação de um Conselho de Coo
peração Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. {9 Fica aprovado o texto do Convênio de Criação de um Conselho 
de Cooperação Aduaneira, assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro de 1950. 

Art. 29 Este decreto legislativo entrarã em vigor na data de sua publi
cação. 

MENSAGEM N• 247, DE 1979 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Em confonnid~de com o disposto no art 44, inciso I, da Cons
tituição Federal, tenho a honra de submeter à eleva~da considera
ção de Vossas Excelências, acompanhado de Exposiçao de Motivos 
do Senhor Ministro de Estado das :Etelações Exteriores, o texto 
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do Convênio de Criação de um Conselho de Cooperação Aduaneira 
assinado em Bruxelas, a 15 de dezembro_ de 1950. 

Brasília, 13 de agosto de 1979. - João- B. Figueire-do. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 DPC/DAI/135/868 (B-46), DE 3 
DE AGOSTO DE 1979, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO 
DAS RELAÇóES EXTERIORES 

A Sua Excelência o Senhor 
João Baptista de Oliveira Figueiredo, 
Presidente da República. 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra de submeter à elevada consideracã.o de Vossa 

Excelência proposta no s-entido de efetivar-se a aÇJ._e_f:iáo do Brasil 
ao Convênio que criou o Conselho de Cooperação Aduaneira, cujo 
texto acha-se anexo à presente. 

2. Pela Exposiçãq de Motivos n.0 380, de 20 de outubro de 
1978, os Senhores Ministros de Estado da Fazenda e das Relações 
Exteriores haviam submetido pr-oposta de adesão do Brasil ao 
m·encionado Convênio, tendo .sido a referida Exposição de Motivos 
~provada pelo Presidente Ernesto Gcisel, em 5 d'e d·ezembro de 
1978 e publicada no Diário Oficial de 6 de de dezembro do me.smo 
ano. Implicando. entretanto, a adesão brasileira em despesa anual 
a ser incorporada ao Ül'çamcnto da União, haveria que obter a 
aprovação do Congresso Nacional. 

3. Celebl'ado em Bruxelas aos 15 de dezembro de 1950, o Con
vênio tem por objetivo bâsico favorecer o crescimento do comér
cio internacional, promovendo a progressiva simplificação e har
monização dos regimes aduaneiros e dos fatores econôr:nicos neles 
envolvidos, realizando estudos de cooperação aduaneira e, ainda, 
como órgão de conciliação, adotando recomendações para a solu
ção de divergência na interpretação e na aplicação dos convênios 
resultantes de seus trabalhos e _das Convenções sobre Nomencla
tura para a Classificação. das Mercadorias nas Tarifas Aduaneiras 
e sobre Valor Aduaneiro das Mercadorias, celebradas na mesma 
data e local. 

4. A adesão _ao Convênio dará ao Bra.sil o direito de aderir 
for~almente às c:t~da~_~onvenções e, aSsim, de participar das di.s
cussoes e das decLSoes que sobre o assunto vierem a ser-tomadas 
debatendo no Conselho de Cooperação Aduaneira os '.?roblemaS 
de_ v_alor ~ de classificação tarifária que se apresentam a sua ad
n,llni_straçao a~uaneira, atividade essa qtte ·adquire especial impor
t~ncia se consrderar-se que. a Nomenclatura do Conselho foi ofi
cialmente adotada no B~as11 pelo Decreto-lei n.o 1.154, de 1.0 de 
março de 1971, e que o Codigo Tributário Nacional- Lei n.o 5 172 
de 25 de outubro de 1966 - já consagrou a definicão de Valo~ 
Aduaneiro de Bruxelas, C!epen"dendo sua efetiva apliCação tão-so
mente da regulam-entaçao dos artigos 2.0 e 6.o do Decreto-lei 
n.• 37, de 18 de novembro de 1966. 

5. As despesas decorrentes -àess~ ades~ compreendem 0 pa
g:q,mento ~e L!.ma contribuição anual para at_endimento dos gastos 
da Organ1zaçao e de uma cota única de.stinada ao 'fundo rotativo 
do Conselho da mes:n.a) paga de uma _só v~z. Para 0 período 
!979/80, esta cota sera de 139.650 (cento e trinta e nove mil seis
centos e cinqüenta) francos belga.s - cerca de US$ 4 558 (quatro 
mil, quinhentos e cinqüenta: e oito dólares) _ e a é.ontribuiç.ão 
anual, no exercício de 1979/80, será de 2.713.918~ (dois milhões se
tecentos e treze mil, nove~entos e dezoito) francos belgas _ derca 
dç US$ 88,588.00 (oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito 
dolares) -, correspondentes a 1.33% (um inteiro e trinta e três 
centes1mos por cento) do total da.s contribuições dos Países Mem
bros. 

. ~·. Deve-se reco~dar aqUi que nenhUm compromisso adicional 
adiVlria p_ara o Br:;tSI·l de sua adesão ao Convênio) além do paga
mento ac1ma refendo, uma vez que a orientação e as recomenda
ções do _Consel!lo não tê:tp. caráter cogente, ficando a critério de 
~ft~ci:~s segm-las ou nao, de acordo com suas próprias conve-

- 7 .. Nessas condições, subnieto à alta apreciação de Vossa EX
cele~Cla o ane~o projeto ~d~ Mensagem ao Congresso propondo a 
~~i~e~~-Brasil ao Conven1o que criou o Conselho de Cooperação 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência 
~n~o~- PG~~;!,~~::: os protestos do meu mais profundo respeito: 

CONVI!:NIO DE CRIAÇAO DE UM CONSELHO DE COORDENAÇAO 
ADUANEIRA ASSINADO EM BRUXELAS 

EM 15 DE DEz;EMBRO DE 1950 ' 

Os Governos signatários do presente Convênio, 

Considerando que convém assegurar a seus r-egimes aduanei
ros o mais alto grau de harmonização e de uniformização, e es-

pecialmente estudar os problemas inerentes ao desenvolvimento e 
ao progresso da técnica aduaneira e a legislação a ela referente~ 

Convencidos de que haveria interesse para o comércio inter
nacional em promover a cooperaçãO entre os Governos nessas 
matérias, e levando em conta ao mesmo tempo os fatores econó
micos e a técnica aduaneira que ela comporta, 

Convieram no seguinte: 
Artigo I 

O piesente Cónv-énio esb .. be:ece um conselho de Cooperação 
Aduaneira, denominado a seguir o ''Conselho". 

Artigo II 
a) São memb-ros do Conselho: 
il as partes contratantes do presente Convênio; 
ii) o Governo de todo território aduaneiro autõnomo no que 

c-oncerne suas re!ações comerciais exteriores que seja proposto 
pela parte contratante responsável pelas suas relações diplomáti
cas e cuja admissão como membro distinto seja aprovada pelo 
Conselho. 

b) Todo o Governo de um território aduaneiro distinto, mem
bro do C-onselho em virtude do parágrafo a, ii) acima, deixará de 
ser membro d-o C.onselho a partir da notificação feita ao Con
~elho de .sua retirada pela parte contratante que assume a res
ponsabilidade oficial por suas relações diplomáticas. 

c) Cada membro do Conselho nomeia um delegado e um ou 
mais delegados sup:entes para representá-lo no Conselho. Esses 
del-egados poderão ser assistidos por conselheiros. 

d) O Conselho pode admitir em seu seio, na qualidade de ob
servadores, representantes_ de paises não membros ou de organis-
mos internacionais. -

Artigo III 

O Cons-elho será en_carregado; 
a) de estudar todas as questões relativas à cooperação adua

neira que as partes contratantes convencionaram promover cpn
forme os objetivos gerais do presente Convênio; 

b) de examinar os aspectos técnicos dos regimes aduaneiros, 
bem como O:J fatores econômicos relacionados~ com vistas a pro
por a seus membros meios práticos. de obter-se o mais alto grau 
de harmonização e de uniformização; 

c) de elaborar projetas de oonvêill.os e de emendas aos. con
vênios, bem como recomendar sua adoção aos Governos interes
sados; 

d) de fazer recomendações para assegurar a interpretação e 
a aplicação uniformes dos convênios concluídos como conseqüên
eia de seus trabalhos. bem como da C-onvenção sobre a Nomen
clatura para a Classificação da.s Mercadorias nas Tarifas Adua
neiras e da Convenção sobre o Valor Aduaneiro da.s Mercadorias 
elaboradas pelo Grupo de Estudos para a União Aduaneira Euro
péia e para esse fim, de pre-encher as funções que lhe forem ex
pressam-ente atribuídas pelas disposições dos convênios citados; 

e) de fazer recomendações enquanto organismo de concilia
ção para a so. ução de divergências que venham a surgir a res
peito da interpretação ou da aplicação das Convenções citadas 
no parágrafo d acima, conforme às disposições das referidas con
vencões; a.s partes interessadas poderão, de comum acordo, se en
gajar de antemão a conformar-se à recomendação do Conselho; 

f) de assegurar a difusão das informações concernentes à re
gu1amentação e à técnica aduaneira; 

g) de fornecer aos Governos interessados de oficio ou a seu 
pedido, .informações ou conselhos sobre a.s Q.ue.stõe.s aduaneiras 
pertinentes ao quadro dos objetivos gerais do presente Convênio, 
e de fazer recomendações a respeito; 

h) de oooperar com os outros organismos intergovernamen
tais no que se refere a matérias de sua competência. 

Artigo IV 

O.s membros do Conselho forn.ecerão a este, a .seu pedido, as 
informações e a documentação necessárias ao cumprimento de 
sua missã-o; todavia, nenhum membro do Conselho será obrigado 
a fornecer informações confidenciais cuja divulgação entravaria 
a aplicação da lei, seria contrária ao interesse público cu traria 
prejuízos aos interesses comerciais legitimas das empresas pú
blicas ou privadas. 

Artigo V 

O Conselho será assistido por um Comitê Técnico Permanen
te e por um Secretário-Geral. 

a) O Conselho elegerá anualmente entre os delegados seu 
Presidente_ e ao menos dois Vice-Presidentes. 

b) Estabelecerá seu regulamento interno por maioria de dois 
terços de seus membros. 
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c) Instituirá um Comitê de Nomenclatura, conforme às di;;
posições da Convenção sobre ,Nomenclatura para a Classifica_çao 
das Mercadorias nas Tarifas Aduaneiras~ bem como um· Comitê 
de Valor conforme as dispo.siGões da Convençáo sobre o Va·lor 
Aduaneir'o das Mercadorias. Poderá, por outro lado, instituir qual
quer outro para a aplicação dos convênios citados ~o artigo m, d, 
ou para qualquer outro assun~ de sua competência. 

d) Fixará as tarefas atribuídas ao Comitê Técnico Perma
nente .e os poderes que -lhe delegará. 

e) Aprovará o orçamento- anual, controlará as despesas. e dará 
ao Secretário-Geral as diretrizes necessárias no que coneei'Jle suas 
finanças. 

.<\rtigo vn 
a) A sede do Conselho será em Bruxelas. 
b) o Conselho. o Comitê Técnico Permanente e os co~tês 

criados pelo Conselho podem reunir-se em um lugar que nao a 
sede do Conselho, ses este assim o decidir. 

c) O Conselho se reunirá ao inenos duas vezes por ano; sua 
prim·eira reunião te-rá lugar no :rhais tardar três meses após a en
trada em vigo:r do presente Convênio. 

Artigo vm 
a) Cada membro do Conselho diSpõe de um voto; todavia, 

nenhum membro pode participar da votação sobre a:s questões 
relativas à .in.terpretação e à aplicação das Convenções em vigor, 
citados no artigo m, d, acima, que não lhe sejam aplicáveiS, nem 
sobre as emendas relativas a ésses convêniQs. 

b) Sob reserva do artigo VI, b~ as decisões do COnselho serão 
tomadas por maioria de dois terços dos membros presentes que 
tenham voto deliberativo. O Conselho só poderá pronunciar-se va
lidamente sobre uma questão .se mais da metade de seus mem
bros que tenham um voto deliberativo no que concerne essa ques
tão estiverem representados. 

.<\rtigo IX 

a.) O Conselho estabelecerá com as Nações Unidas, seus ór
gãos principais e subsidiários, suas Instituições especializadas, as
sim oomo todos os outros organismos i·ntergovernamentais, todas 
as relações necessárias para assegurar a co-laboração no desempe
nho de .suas respectivas lll.Í$.SÕes. 

b) O ConselhO poderá concluir os ajustes necessários para 
facilitar as conSultas e a cooperação com os organismos não go
vernamentais interessados em questões de sua competência. 

.<\rtigo X 

a.) O Comitê Técnico Permanente será composto por repre
sentantes dos membros do COnseillo. Cada. membro do Conselho 
poderá nomear um delegado e um ou mais delegados suplentes 
para representá-lo no comitê. Os representantes serão funcioná
rios especializados nas questões de técnica aduaneira. Eles pode
rão ser a:sse.ssorados por peritos. 

b) O Comitê Técnico Permanente se reunirá ao menos quatro 
vezes por ano. 

.<\rtigo XI. 

a) O Conselho nomeará o Secretárto-tleral e um Secretário
Geral Adjunto e determinará suas atribuições, suas obligações, 
.seu e.statuto administrativo e a dura__ção _de suas funções. · 

b) O Secretário-Geral nomeará o pessoal administrativo do 
Secretarla.do-Geral. Os efetivos e o estatuto deste pessoal serão 
submetidos à aprovação do Conselho. 

.<\rtigo XII 

a) Cada membro do Conselho as.sunürá as despesas d.e sua 
própria delegação ·ao Conselho, ao COmitê Técnico Permanente e 
aos comitês criados pelo Conselho. 

b) As despesas do· Conselho serão pagás pelos seus membros 
e repartidas segundo a tarl!a fixada pelo C<mselho. 

c) O Conselho poderá suspender o ~ito de voto de todo 
membro que não quitar suas obrigações fina.:nce!ras em um pra
zo de três meses após o montante de sua contribnlção lhe ter sido 
notificado. 

d) Cada membro do Conselho deverá pagar integralmente sua 
quota-parte anual nas despesas do exercic!o no curso do qual se 
tomou membro do COnselho, assim, como daquele em cujo cursç 
sua retirada tornar-se efetiva. 

.<\rtigo XIII 
a.) O Conselho gozará, no território de cada um de seus mem

bros, da capacidade jurídica necessária ao exercício de suas fun
ções, tal como definida no Anexo do presente Convênio. 

b) O Conselho, o.s representantes de seus membros, os con
selheiros e peritos designados para assessorá-los, os funcionários 
do Conselho gozarão dos plivilégios e !mun!Ç.ades definidos no 
Anexo citado. 

c) Este fará parte Integrante do presente convênio e toda 
referência ao Convênio se aplica igualmente a esse Anexo. 

.<\rtigo XIV 
As partes contratantes aceita mas diSposições do Protocolo 

relativo ao Grupo de Estudos para a União Aduaneira Européia 
aberto à assinatura em Bruxe!as na mesma data que o pre,s;e-nte
Convênio. Para fixar a tarifa das contribuições mencionadas no 
artigo XII, b, o Conselho levará em considerac;ão a participação 
de seus membros no Grupo de Estudos. -g 

.<\rtigo XV 

O presente Convênio estará aberto à assinatuJ:a até 31 de 
março de 1951. 

.<\rtigo XVI 
a) O presente Convênio serã ratificado. 
b) Os instrumentos de ratificação serão depositados com o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, que notificará 
este depósito a todos os Governos ·signatários e aderentes, bem 
como ao Secretálio-Geral. 

Artigo xvn 
a) O p~~ente Convênio entrará em vigor quando sete Go

vern~s ~lgnatarlos tiverem depositado seu Instrumento de rati
ficaçao. 

b) Par'!- cada Governo slgnatãrto que deposite seu instrumen
to de ratiflc~ção ultexiormente, o Convênio entrará em vigor na 
data do depi>sito desse instrumento de ratificação. 

Artigo XVlll 

a) O Governo de todo Estado não signatário do presente Con
vênio poderá aderir a partir de 1.0 de ablil de 1951. 

b) .Os instrum·entos de adesão serão depositados com o Mi
nistério dos Negócios Estrangeiros da Bélgicaz que notificará esse 
depósito de todos os Governos signatários e aderentes, bem como 
ao Secretário-Geral. 

c) O presente Convênio entrará em vigor frente a todo Go
verno aderente na data do depósito de seu instrumento de ade
são, mas não antes de sua entrada ,em vigor tal como fixada no 
artigo XVII, a. 

.<\rtigo XIX 
O presente Convênio tem duração ilimitada mas toda Parte 

Contratante poderá denunciá-lo a qualquer momento, cinco anos 

após- sua entrada em vigor, tal como fix::td·a no Artigo xvn a. A 
denúncia se tomará efetiva ·na ·expiração do prazo de um ano a 
contar da data de •recepção da notificação de denúncia pelo Mlnis
térto dos Negócios Estrangeiros da Bélgica; este avisará desta re
cepção todo.s os Governos signatãrios e aderentes bem como o Se-
cretálio-Geral. ' 

.<\rtigo XX 
a) o Conselho poderá recomendar às Partes Contratantes emendas ao 

presente Convênio; 
b) toda Parte Contratante que aceite uma emenda notificará 

por ·escrito sua aceitação ao Ministério dos Negócios Estrangeiros 
da Bélgica, que avisará todos os Governos signatários e aderentes 
be~ como o Secretário-Geral_, da recepção da notificação de acei~ 
taçao; 

c) uma ~menda ehtrará em vigor três meses após as notifica
ções de aceitação de todas as Partes Contratantes te<em sido rece
bidas pelo Ministélio dos Negócios Estrangeiros da Bélgica. Quan
do uma emenda tiver sido desse modo aceita por todas as Partes 
Contratantes, o. Ministério dos Negócios Estrangeiros da Bélgica 
avisará todos os Governos signatários e aderentes bem como o 
Secretário Geral, informando a data de sua entráda em vigor; 

d) após a entrada em vigor d:e uma emenda, nenhum Governo 
poderá ratificar o presente Convênio ou __ a ele aderir sem aceitar 
igualmente essa emenda. 

Em fé do que os abaixo asisnados. devidam·ente autorizados 
por seus respectivos Governos, assinaram o presente Convênio. 

Feito em Bruxelas, em quinze' de dezembro de mil novecentos 
e cinqUenta 05 de dezembro de 1950), em língua francesa e em 
língua inglesa, os dois textos fazendo igualmente fé, ·em wn só 
original que será depositado nos arquivos do Governo belga, que 
emitirá cópias certificadas conforme a todos os Governos signatá
rios e aderentes. 
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ANEXO 

AO CONWNIO DE CRIAÇAO DE UM CONSELHO 
DE COOPERAÇAO ADUANEIRA 

Capacidade Jurídica, Privilégios e Irç.unidades do Conselho 

Artigo I 

Definições 
Seção 1. 

Para a aplicação do presente Anexo: 
(!) Para os fins do Artigo TII, as palavras bens e haveres se 

aplicam Igualmente aos bens e fundos administrativos pelo Conse
lho no exer_cício de suas atribuiçõe:.;. orgânicas; 

(ii) Para os fins do Artigo V, a expressão representantes dos 
membros é considerada como oompreendendo todos os represen
tantes~ representantes suplentes, conselheiros, peritos e secretários 
de delegações. 

Artigo n 
Personalidade jurídica 

Seção 2. 
O Conselho possuirá personalidade jurídica. Ele terá capaci-

dade: 
a) de contratar; 
b) de adquirir e de dispor de bens móveis e imóveis; 
e) de comparecer em juízo. 
Nessas matériaS, o Secretário-Geral representará o Conselho. 

Artigo m 
Bens, fundos e haveres 

Seção 3. 
O Conselho, seus bens e haveres, onde quer que se encontrem 

e qualquer que seja seu detentor, gozarão de imunidades de juris
dição, salvo na medida em que tenha renunciado expressamente a 
ela em um caso particular. -Entende-se, todavia, que a renúncia não 
pode estender-se a medidas de execução. 

Seção 4. ~ 

As instalações do Conselho serão invioláveis. 
Seus bens e haveres, onde quer que se encontrem e qualquer 

que seja seU' detentor, serão isentos de investigação, reauisição, con
flsco, explopriação ou qualquer outra forma de coerção executiva, 
administrativa, judiciária, ou legislativa. __ 

Seção 5. 
Os arquivos do Conselho e, de uma maneira geral, todos os 

documentos que lhe pertençam ou estejam em setf 1jóder, serão :ln
violáveis onde quer que- se encontrem. 

Sessão 6. 
Sem estar sujeito a nenhuma regulamentação, moratória ou 

controle financeiro: 
a) o Conselho poderá po.ssuir divisas de qualquer natureza e 

ter contas em qualquer moeda; 
b) o Conselho poderá transferir li-vremente seus fundos de um 

país a outro ou no interior de um país qualquer e converter quais
quer divisas possuídas por ele em qualquer Outra moeda. 

Sessão 7. 
No exercício dos direitos que lhe serão concedidos em virtude 

da Seção 6 achnat o Conselho levará em conta todas as representa
ções que lhe forem feitas por um de seus Membros e lhes dará 
satisfação na medida em que estimar poder fazê-lo sem prejudicar 
seus próprios interesses. 

Seção 8. 
O Conselho, seus haveres, rendimentos e outros bens serão:. 
a) exonerados de qualquer imposto direto. Entende-se, toda-

via, que o Conselho não pedirá a exoneração de impostos que cons
tituam a simples remuneração de serviços de utilidade pública; 

b) exoneração de qualquer direito alfandegário e de quaisquer 
proibições e restrições de importação ou de. exportação no que se 
refere a objetos Importados ou eXportados pelo Conselho para seu 
uso oficial. 

Entende-se, todavia, que os ·ar_tigos assim importados livres de 
direitos alfandegários não seião vendidos no território do pais no 
qual terão sido introduzidos, a menos que o sejam em condições 
aceitas pelo Governo deste Pais; 

c) enoxerados de qualquer direito alfandegálio no que se refere 
as suas publicações. 

Seção 9. 
Embora o Conselho não reivindique, em regra geral, a. exone

ração dos impostos de consumo e das taxas de venda que entram 
no preço dos bens móveis ou imóveis, entretanto, quando efetuar 
para seu uso oficial compras importantes cujo preço compreende 
impostos e taxas dessa natureza, os membros do Conselho farão, 
sempre que possível os aranjos administrativos apropriados com 
vistas à reposição ou ao reembolso do montante desses impostos e 
taxas. 

Artigo IV 
Facilidades de comunicações 

seção 10. 

o Conselho gozará. para suas comu:Qicações oficiais, no Terri
tório de cada um de seus Membros, de um tratamento não menos 
favorável que o tratamento concedido por esse Membro a qualquer 
outro Governo, inclusive à sua missão diplomática, no que se refe
rf' a prioridades, tarifas e taxas sobre o correio, os cabogramas, te
legramas, radlotelegramas, telefotos, comunicações telefônicas e 
oUtras comunicações, bem como no que se refere a tarifas de im
prensa para as informações à imprensa e ao rádio. 

Seção .11. 

A correspondência oficial e as outms comunicações oficiais do 
COnselho não poderão ser· c~nsuradas. 

A presente Seçáo não poderá, de maneira alguma, ser interpre
tada como proibindo a adoção de medidas de segurança apropria
das, que se determinarão segundo acordo entre o Conselho e um 
de seus Membros. 

Artigo V 
Representantes dos membros. 

Seção 12. 
Nas reuniões do Conselho, do Comitê '!'écnico Permanente e dos 

Qomitês do Conselho, os representantes de seus Membros gozarão, 
durante o exercício de suas funções e no curso de sua.s viagens com 
destino ao lugar da reunião ou dele procedentes, dos privilégios e 
imuniçlades seguintes: 

a) imunid•ade de prisão ou detenção e de penhora de suas ba
gagens pessoais e, no que concerne os atas .realizados por eles em 
sua qualidaGle oficial (inclusive sua.s pàlavra.s e seus escritos). imu
nidades de toda jurisdição; 

b) inviolabilidade de todos os papéis e documentos; 
c) direito de utilizar códigos e de receber documentos ou cor

respondência por correios ou por malas lacradas; 
d) isenção para eles e seus cônjuges em relação a todas as me

didas restritivas r_:elativas à imigração e a todas form-alidades de 
registro de estrangeiros, nos países visitados ou atravessados por 
e!es no exercício de suas funções; 

e) facilidades iguais no que se refere às restrições monetárias 
ou_ cambiais àquelas que são concedidas aos representantes dos Go
vernos estrangeiros em missão oficial temporária; 

f) imunidades e facilidades. iguais no· que se refere a suas ba
gagens pessoais àquelas que são concedidas aos Membros de mis
sões d~plomáticas de nível compatível. 

S.eção !3·. 
Com vistas a assegurar aos representantes dos Membros do 

Conselho às reuniões do Conselho, do Comitê Técnico Permanente 
e· dos Comitês do Conselho uma completa liberdade de pa.lavra e 
uma completa independência no desempenho de suas. funções, a 
imunidade de jurisdiçãb no que concerne- as palavras, os escritos ou 
os a tos que deles emanem no- desempenho de suas funções conti
nuará a lhes ser concedida m·esmo após o término de seu mandato. 

Seção 14. 
Os privilégios e imunidades serão concedidos aos representan

tes dos Membros, não para seu benefício pessoal, mas com a fina
lidade de asse-gurar tod•a independência ao exercício de suas fun
ções no que concerne o Conselho. Por conseguinte, um Membro terá 
não somente o direito mas o d"ever de suspender a imunidade de 
seu representante em todos os casos em que, na sua: opinião a imu
nid-ade impediria a atuação da justiça e em que a imunidade possa 
ser suspensa sem prejudicar o fim para o qual ela foi concedida. 

Seção 15. 
As disposicões das seçõãs 12 e 13 não serão opoÍiíveis às autori

dades do Estado do qual a pessoa é nacional ou do qual ela é ou foi 
representante. 

Artigo VI 

Funcionário do Conselho. 
Seção 16. 
O Conselho determinará as categorias de funcionários às quais 

se aplicarão as disposições deste artigo. 
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o Secretário-Geral comunicará aos Membros do Conselho os 
nomes dos funcionários incluídos nessas categorias. 

Seção 17. 
Os funcionários do Conselho: 
a) gozarão de imunidade de ju~isdição pa..ra ~s atas realizados 

(inclusive suas palavras e seus escnto~) no exerclCio de_ suas fun
ções e no limite de suas atribuições; 

b) serão enoxerados de qualquer imposto sobre os salários e 
emolumentos que 'lhes sejam pagos pelo Conselho; 

c) não serão submetidos, assim como seus cônjuges d'epen
dentes, às medidas restritivas relat!V'O.S à imigraçao, nem às for
malidades de registro de estrangeiros; 

d) gozarão, no que. se refere às facilidades de câmbio, de pri
vilégios iguais aos dos membros_ de missões diplomáticas de nível 
comparável; · 

e) gozarão, em período de crise internacional, assim com.o seus 
cônjuges e seus dependentes, das mesmas facilidades de repa
triação que os membros de missões diplomáticas de nível com-
parável; -

f) gozarão do direito de Importar livre de direitos alfandegá
rios seu mobiliário e suà bagagem quando de sua primeira posse 
no -cargo no país interessado e de remetê-los livre de _direitos 
alfandegários para seu país de domicilio quando cessarem suas 
funções. ---- -

Seção 18. 
Além dos privilégios e imunidades previstos na seção 17, o 

Secretário-Geral do Conselho, tanto no que o conceFUe, quanto 
no que eoncerne seu cônjuge e seus filhos menores, gozará dos 
privilégios, imunidades, isenções e facilidades concedidos, conforme 
ao direito internacional, aos Cht!'fes de missões diplomáticas. 

O Secretário-Geral Adjunto gozará dos privilégios concedidos 
aos representantes diplomáticos de nível comparável. 

Seção 19. 
Os privilégios e imunidades serão concedidos aos funcionários 

unicamente no interesse do oCnselho e não para .seu benefício 
pessoal. O Secretário-Geral poderá e deverá suspender a imunidade 
concedida a um funcionário sempre que, em sua opinião, essa 
imunidade impedirá a atuação da justiça e em que a imunidade 
possa ser suspensa .sem prejudicar os interesses do COnselho. Só 
o Conselho t~rá o direito de suspender a imunidade do secretário
Geral. 

Artigo VII 

Peritos em missão para o Conselho. 
seção 20. 
Os peritos (que não os funcionários visados no Artigo VI), 

quando no cumprimento de missões para o Conselho, gozarão du
rante esse missão, inclusive o tempo da viagem, dos privilégios, 
imWlidades e facilidades necessários para exercer suas funções 
com total independência, notadamente de: 

a) imunidade de prisão pessoal ou de detenção e de penhora 
de su~s bagagens; 

b) imunidade de jurisdição no que concerne aos atas realizados, 
inclusive suas palavras e .seus escritos, no exercício de suas mis
sões e nos limites de suas atribuições; 

c) Inviolabilidade de todos os papéis e documentos. 
Seção 21. 
Os privilégios, imunidades e facilidades serão concedidos aos 

peritos no interesse do Conselho e não para seu beneficio pessoal. 
o Secretário-Geral poderá e deverá sUspender a- imunidade con
cedida a um perito, em todos os casos em que, em sua opinião, 
essa imunidade impeà,iria a atuação da justiça e em que ela poderia 
ser suspensa sem prejudicar os interesses do conselho. 

Artigo vm 
Abusos de pr!v!Iégios. 

Seção 22. - --
Os representantes dos Membros às reumoes do Conselho, do 

Comitê Técnico Permanente e dos Comitês do conselho, durante 
o exercício de suas funções e no curso de suas viagens com destino 
ao lugar da reunião ou dele procedentes, bem como ·os funcioná
rios mencionados na Seção -16 e na Seção 20, não serão obrigados 
pelas autoridades teritoriais a deixar o país no qual exercem 
suas funções devido a atividade exercidas por eles em sua quali
dade oficiaL Todavia, no caso· de uma pessoa nessa situação abusar 
do privilégio de residência _exercendo nesse país ·atividades sem 
relação com suas fu.riçõe.s o,ficiais, poderá ser obrigada a deixar 
o pais pelo Governo deste, sob reser.Va das disposições seguintes: 

i)_ c Os representantes do.s mebros do Conselho ou as pessoas 
que gozarem de imunidades diplomáticas nos termos da Secão 18 
só serão obrigados a deixar o pais de ac_Órdo com o procedimento 
di~loinático aplicável aos enviados diplomáticos acreditados nesse 
pais. 

ii) No caso de um funcionário ao qual :pão se aplique a Seção 
18, n~n.hu;ma decisão d~ expulsão será tomada sem a aprovação 
do ~nisteri<;>.dos~_NegóciOs Estrangeiros do pais em questião, apro
vaçao que so sera dada após consulta com o Secretário-Geral do 
Conselho; e se um processo de expulsão for instaurado contra um 
funcionário,.. o Secretário-Geral do Conselho terá o doirei to de inter
vir neste processo pela pessoa contra quem o processo for inten
tado. _ 

Seção 23. 

O Secretário-Geral colaborará sempre com as autoridades 
competentes dos Membros do Conselho com vistas a facilitar a boa 
administração da justiça, a ·assegurar a observânCia dos regula
m-entos de polici•a e a evitar todo abuso que poderiam ensejar os 
privilégios, imunidades e facilidades enumerados neste Anexo. 

Artigo IX 

Solução dos litígios. 

.RP.~ão 24. 

men?e: Conselho deverá prever modos de solucionar apropiada-

a) os litígios quanto a contratos ou outros litígios de direito 
privado nos quais o Conselho-_for parte; 

b) o.s litígios nos quais estiver implicado um funcionário do 
conselho que, por sua situação oficial, goZ'ar de imunidades se 
esta imunidade não tiver sido .suspensa conforme às disposiÇões 
das Seções 19 e 21. 

Artigo X 

Acordos complementai es. 

seção 25. 
O Conselho poderá concluir com uma ou mais Partes contra

tantes acordos complementares, respeitando~ no que concerne esta 
Parte Contratarite ou essas Partes Contratantes, as disposições 
deste Anexo. 

(Às Comissões de Relações Exteriores e de Economia.) 

PARECERES 

PARECER N• 1, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 184, de 1979 "que modifica a redação do artigo 1.150 
do Código Civil Brasileiro (Lei n9 3.071, de ]9 de janeiro de 1916)". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Pretende o nobre Senador Ores'tes Quércia, dando nova redação ao art. 
1.150, do Código Civil, fazer reverter ao seu antigo proprietário o imóvel de. 
sapropriado pela União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, 
''caso não seja destinado para o fim proposto, no prazo de três anos". 

A desapropriação ê um dos meios de perda da propriedade (art. 590 do 
Código Civil). A Constíiuição ampliou o conceito de desapropriação no Có
digo Civil apenas "por necessidade ou utilidade pública", ejâ agora também 
.. por interesse social'', e em regra "mediante prêvia e justa indenização em di~ 
nhoiro" (ar!. !53, § 22). Assim, o desapropriado recebe o preço certo pelo 
bem cuja propriedade perde. Obrigar o Poder desapropriante a utilizâ~lo no 
prazo de três anos, sob pena do bem reverter ao patrimônio do desapropria~ 
do, constituiria imposição injustificável, sabidas as dificuldades que marcam, 
mUita vez, a pronta utilização dos imóveis desapropriados. Num traçado de 
metrô, por exemplo, as desapropriações devem ser feitas com larga antece~ 
dência, e seria temerário estipular-se um prazo para que se utilizasse o imóvel 
desapropriado, sob pena de reverter ao patrimônio do antigo proprietário. 
Também a falta de recursos impede que as Municipalidades possam, em tão 
exíguo lapso de tempo, destinar os bens desapropriados aos fins propostos. 
Recebendo o que lhe é devido, o preço justo e certo, em dinheiro, não hã por
que colocar-se o desapropriado num fiscal do Poder desapropriante. O Proje
to parece-me, assim, injurídico, e ~se é o meu voto. 

O abuso que ocorre, e que procurei coibir em projeto apresentado na le
gislatura paSsada, diz respeito à declaração de utilidade pública, que pesa 
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vários anos sobre um bem que, afinal, nem sempre é desapropriado, com gra
ves danos para o proprietário. Mas desse problema não cogita o Projeto. 

Pela rejeição. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Bernardino Viana- Lenoir Vargas 
- Raimundo Parente - Aderbal J urema - Amaral Furlan - Murilo Badar6 
- Moacyr Dalla - Almir Pinto. 

PARECERES N'S 2 E 3, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 273, de 1979, que "acres-
centa parágrafo ao art. 32, da Lei n' 5.108, de 21 de setembro del966 
- Código Nacional de Trânsito". 

PARECER N' 2, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente. 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, ob
jetiva, em síntese, alterar o formato das luzes verde e amarela - alaranjada 
dos semâforos de orientação de trânsito, bem como tornar obrigatório o uso 
desta última (de advertência}, que é facultativo. 

Na Justificação, salienta o Autor, quanto ao formato dos sinais lumino
sos, que ele deve ser específico para cada cor, '"a fim de que as pessoas porta
doras de daltonismo possam orientar-se e dirigir veiculas auto motores de via 
terrestre, o que atualmente lhes é vedado". 

Quanto à obrigatoriedade dos sinais amarelo-alaranjados de advertên
cia, assinala que .. a experiência vem demonstrando que os semáforos que 
dispõe das três cores proporcionam maior segurança, eis que nos locais onde 
estão instalados ê me:nor o número de acidentes de trânsito, ao contrário do 
que ocorre com os sinais que mantém apenas 38 -duas cores obrigatórias". 

A matéria, evidentemente, é de grande utilidade pública e não encontra 
obstáculos no que se refere àjuridicidade e constitucionalidade, por isso, nos
so Parecer ê pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979. - Henrique de La Rocque, 
Presidente - Raimundo Parente, Relator- Nelson Carneiro - Lázaro Bar
boza- Lenoir Vargas- Aloysio Chaves- Moacyr Dalla- Murilo Badaró. 

PARECER No 3, DE 1980 
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Lázaro Barboza 

O presente projeto, de iniciativa do ilustre Senador Nelson Carneiro, 
visa a tornar obrigatório o uSo da luz amarela, indicativa de advertência, bem 
assim alterar a forma dos semáforos. 

A justificação informa: 

"No entanto, a experiência vem demonstrando que os semáfo
ros que dispõem das três cores proporcionam maior segurança, eis 
que nos locais onde estão instalados é menor o número de acidentes 
de trânsito, ao contrário do que ocorre com os sinais que mantêm 
apenas as duas cores obrigatórias. -

Por esse motivo, preconizamos o acréscimo de parágrafo ao 
art. 32, do referido diploma legal, determinando a obrigatoriedade 
das três cores. 

A esta altura, cumpre assinalar que alêm das cores, os sinais lu
minosos devem, para cada cor, ter um formato específico, a fim de 
que as pessoas portadoras de daltonismo possam orientar-se e diri
gir veículos automotores de via terrestre, o que atualmente lhes ê. ve
dado. 

Assim, a propositura prevê que os sinais luminosos terão as se-
guintes formas: cor vermelha (quadrada); cor amarelo-laranjada 
(triangular); cor verde (circular). 

Com essa medida, as dezenas de milhares de pessoas daltôni
cas, neste País, poderão habilitar-se a conduzir veículos, o que solu
cionará o grave problema que ora enfrentam." 

Entendemos que a proposição é não apenas conveniente e opo_rtuna, mas 
também digna de encômios, motivo por que opinamos_por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979. -Vicente Vuolo, Presi
dente - Lázaro Barboza, Relator - Affonso Camargo - Pedro Pedrossian. 

PARECERES N'S 4, S E 6, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 239, de 1978, que "revigora 
o art. 505 da Consolidação das Leis do Trabalho". 

PARECER N' 4, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto sob exame, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, re
vigora o art. 505 da CLT, que assegurava a obrigatoriedade de as empresas 
com mais de 100 empregados reservarem 25% das contratações para pessoas 
com mais de 40 anos de idade, e que fora revogado pelo art. }9 da Lei 
n' 5.889, de 8 de junho de 1973. 

Na Justificação, assinala o Autor que o trabalhador despedido com mais 
de quarenta anos de idade, "passa por terríveis vicissitudes" ,jâ que as empre
sas evitam admiti-los o que seria sanado com a medida proposta. 

Realmente, o Projeto, no mérito, atende a elevado interesse social, jâ que 
a marginalização, quanto a oportunidades de trabalho daqueles que atingem 
a faixa etãria dos quarenta anos, é cada vez maior e mais grave, criando si
tuações vexatórias, que o próprio Poder Executivo~ de há muito, reconheceu e 
vem tentando corrigir na área do funcionalismo público. 

De fato, não se justifica, a retirada do dispositivo em questão do corpo 
da legislação trabalhista, ao qual pretende o Autor fazer retornar. 

Por isso, e como inexiStem óbices quanto ao aspecto jurídico~ 
constitucional, nosso Parecer ê pela aprovação do projeto. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente - Raimundo Parente, Relator - Aloysio Chaves, vencido -
Cunha Lima - Almir Pinto - Lenoir Vargas, pela constitucionalidade, juridici~ 
dade e boa técnica legislativa- Aderbal Jurema, vencido- Murilo Badaró. 
vencido (contra o relator) - N~Ison Ca~neiro. 

VOTO VENCIDO EM SEPARADO DO SENADOR ALOYSIO CHAVES 

O nobre Senador Orestes Quércia apresentou Projeto de Lei visando re
vigorar o art. 505 da Consõlidação das Leis do Trabalho, estabelecendo que 
"as empresas com mais de 100 (cem) empregados serão obrigadas a reservar 25% ' 
(vinte e cinco por cento) das contratações para pessoas com mais de quarenta 
anos". 

O ilustre relator Senador Raimundo Parente, admitindo como jurídico e 
constitucional o projeto, reputa·o, no mêrito, de '~elevado interesse social, já 
que a marginalização quanto a oportunidades de trabalho daqueles que atin
gem a faixa etãria dos quarenta anos, é cada vez maior e mais grave, criando 
situações vexatórias, que o próprio Poder ExecutivO, de hã muito, reconheceu 
e vem tentando corrigir na área do funcionalismo público''. 

Parece-nos indispensável, todavia, aprofundar o aspecto constitucional 
da matéria, porque o Projeto de Lei, nesse particular, restringe o exercício da 
atividade empresarial, além dos limites que decorrem da organização de nos
sa economia em regime de livre empresa, consagrado na Constituição 
Federal. 

Não se pode elastecer a intervenção do Estado no dorninio econômico 
sem ferir um dos princípios basilares da nossa organização constitucional, 
que, quando julgou indispensável, estabeleceu limitações visando ao bem
estar social e à ordem pública. 

Na nossa Lei Maior encontra-se inscrito esse princípio: "a ordem econô
mica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça so
cial" (art. 160) corri base, entre outros princípios, na uliberdade de iniciati
Vã". aduzindo, ainda, no título próprio (art. 170, §-19), que "apenas em carâ
ter suplementar da iniciativa privada o Estado organizará e explorará direta
mente a atividade econômica". Estes são os parâmetros constitucionais. 

Por outro lado, a liberdade contratual continua sendo a pedra de toque 
do nosso sistema jurídico, agasalhada no Código Civil, admitindo-se apenas 
as restrições contidas nessa lei. 

No tocante ao Direito do Trabalho, a matéria contratual está, por igual, 
disciplinada na CLT, não se podendo impôr à vontade das partes restrição 
impeditiva do exercício de direito inerente à organização da empresa, seu fun
cionaniento, execução de seus objetivos econômicos, como são igualmente 
vedados, não produzindo efeito de qualquer natureza, .. os atos praticados 
com objetivo de desvirtuar. impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos con
tidos na Consolidação (art. 9'). 

O projeto do nobre Senador Orestes Quércia pretende restaurar dispo
sição que se revelou, na prática, prejudicial aos próprios empregados. 

A imposição, em carâter obrigatório, de que toda empresa, com mais de 
I 00 empregados, reserve 25% das contratações para pessoas com mais de 40 
anos, dificulta a atividade empresarial, pela impossibilidade, às vezes fre
qüente, de encontrar disponíveis, para determinadas atividades profissionais,. 
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empregados devidamente qualificados com mais de 40 anos. Impede, em con
seqUência, a contratação de empregado disponível no mercado de trabalho, 
perfeitamente, qualificado, apenas pelo fato de ter menos de 40 anos. Prejudi~ 
ca, nesse caso, portanto, o trabalhador. 

A realidade tem demonstrado no nosso Pais, em virtude de sua extensão 
territorial e das diferenças regionais existentes, a inConveniência de limitações 
da natureza da que se contêm no Projeto, que, ao invés de beneficiar, acaba 
por prejudicar os trabalhã:âOres. 

Por estes fundamentos-, considero eivãdO de inconstitucionalidade e inju
ridicidade o· presente Projeto de Lei, e, no mérito, inconveniente. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979. - Aloysio Chaves. 

PARECER N• S, DE 1980 
Da Comissão de Legislaçilo Social 

Relator: Senador J utahy Magalhães 
Com a proposição sob exame, o ilustre Senador Orestes Quércia objetiva 

estabelecer a obrigatoriedade das empresas, com mais de 100 empregados, 
destinarem 25% das contratações para pessoas com mais de quarenta anos de 
idade. 

Examinada a matéria no âmbito da douta Comissão de Constituição e 
Justiça, foi ela considerada jurfdica e constitucional, com o voto contrário do 
ilustre Senador Aloysio Chaves. 

As razões argUidas por aquele parlamentar foram as seguintes: 

.. Parece-nos indispensável, todavia, aprofundar o aspecto cons
titucional da matéria, porque o Projeto de Lei, nesse particular, res
tringe o exercício da atividade empresarial. além dos limites que de-
correm da organização de nossa economia em regime de livre em
presa, consagrado na Constituição Federal. 

Não se pode elastecer a intervenção do Estado no domínio eco
nómico sem ferir um dos princípios basilares dR nossa organização 
constitucional, que, quando julgou indispensável, estabeleceu limi
tações visando ao bem-estar social e à ordem pública. 

Na nossa Lei Maior c:ncontra-se inscrito esse princípio: .. a or
dem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento na
cional e ajustiça social" (art. 160) com base, entre outros princípios, 
na .. liberdade de iniciativa", aduzindo, ainda, no título próprio 
(art. 170, § J9), que "apenas em caráter suplementar da iniciativa 
privada o Estado organizará e explorará diretamente a atividade 
econômica". Estes são os parâmetros constitucionais. 

Por outro lado, a liberdade contratual continua sendo a pedra 
de toque do nosso sistema jurídico, agasalhada no Código Civil, 
admitindo-se apenas as restrições contidas nessa lei. 

No tocante ao Direito do Trabalho, a matéria contratual estã, 
por igual, disciplinada na CLT, não se podendo impôr à vontade 
das partes restrição impeditiva do exercício de direito inerente à or
ganização da empresa, seu funcionamento, execução de seus objeti
vos econômicos, como são igualmente vedados, não produzindo 
efeito de qualquer natureza, "os atos praticados com objetivo de 
desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na 
Consolidação (art. 9•). 

O projeto do nobre Senador Orestes Quércia pretende restaurar 
disposição que se revelou, na prática, prejudicial aos próprios em
pregados. 

A imposição~ em caráter obrigatório, de que toda empresa, 
com mais de 100 empregados, reserve 25% das contratações para 
pessoas com mais de 40 anos, dificulta a atividade empresarial, pela , 
impossibilidade, às vezes freqUente, de encontrar disponíveis, para 
determinadas atividades profissionais, empregados devidamente 
qualificados com mais de 40 anos. Impede, em conseqUência, a con~ 
tratação de empregado disponível no mercado de trabalhO, perfeitaw 
mente, qualificado, apenas pelo fato de ter menos de 40 anos, Preju
dica, nesse caso, portanto, o trabalhador. 

A realidade tem demonstrado no nosso pais, em virtude de sua 
extensão territorial e das diferenças regionais existentes, a inconve· 
niência de limitações da natureza da que se contém no Projeto, que, 
ao invés de beneficiar, acaba por prejudicar os trabalhadores." 

É necessário que se ressalte o fato de quC o art. 505 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, jamais estabeleceu a obrigatoriedade das empresas destina
rem um percentual de suas vagas para pessoas de determinada faixa etária, 

Em sua redação original, o citado dispositivo, revogado pelo art. }9 da 
Lei n9 5.889, de 8 de junho de 1973, mandava aplicar aos trabalhadores rurais 
os dispositivos constantes dOs Capítulos I, II e VI do Título IV (Do Contrato 
Individual do Trabalho), da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O que fez o arttor foi aproveitar a lacuna deixada pela revogação- de um 
artigo da CLT. para dispor sobre matêria completamente diversa daqu~la ali 
tratada originariamente. 

A medida ora proposta, em que pese o seu elevado alcance social, ê ex
tremamente restritíva da atividade empresarial e, sobretudo, em determina~ 
dos setores, dificultarã a contratação de pessoas qualificadas, apenas pelo 
fato destas não se situarem na faixa etária exigida. 

Ademais, com o critério que pretende estabelecer, garantirá empregos 
não aos mais capazes, mas, sim, aos que tenham acima de 40 anos de idade, o 
que, convenhamos, não é o melhor sistema de seleção de pessoal. 

Cumpre esclarecer, ainda, que até mesmo o dispositivo da CLT, que 
obriga as empresas a manterem dois terços de brasileiros no seu quadro de 
pessoal, permite seja fixada proporcionalidade inferior, desde que apurada a 
insuficiência do número de brasileiros em determinadas atividades. 

Além do mais, o nosso Diploma Obreiro não sujeita às obrigações dare
ferida proporcionalidade as indústrias rurajs, as que, em zona agrícola, se 
destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região e as ati
vidades industriais de natureza extrativa, salvo a mineração e os empregos re
lativos a fUnç~es técnicas especializadas. 

Ora, esse cuidado não teve o ilustre autor, que pretende estabelecer uma 
norma rígida de proporcionalidade, sem atentar para as situações peculiares 
do nosso mercado de trabalho. 

A vista do exposto, e como a obrigatoriedade que pretende estabelecer 
poderâ tornar impeditivo o funcionamento da empresa cuja atividade não 
seja adequada ou atrativa para as pessoas mais idosas, somos pela rejeiÇão do 
Projeto de Lei do Senado n• 239, de 1978. 

Sala das Comissões, 13 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas, Presi
dente- Jutahy Magalhães, Relator- Moacyr Dalla- Henrique de La Roc
que - Raimundo Parente - Eunice Michiles. 

PARECER N• 6, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Jutahy Magalhães. 

Sob exame o Projeto de Lei do Senado de iniciativa do ilustre Senador 
Orestes Quêrcia, que revigora o artigo 505 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 

Ao justificar sua proposição destaca o autor: 

••o trabalhador com mais de quarenta anos de idade passa por 
terríveis vicissitudes, na hipótese de ver rescindido o seu contrato de 
trabalho nessa quadra da vida. 

Realmente, as empresas não vêem com bons olhos os trabalha
dores naquela faixa etária, evitando por todos os meios admití-los 
ao serviço. 

De nossa parte, não encontramos justificação para tal procedi
mento das empresas. Ao contrário, é de se supor que os empregado
res devessem disputar os serviços daqueles profissionais, face à ex
periência que adquiriram ao longo de vários anos de atividade. 

Todavia, e inexplicavelmente, essa última atitude jamais é a do
tada pelas nossas empresas, que insistem em marginalizar os traba
lhadores com mais de quarenta anos de idade. 

Por isso, estamos sugerindo que se torne obrigatório, para as 
empresas com mais de cem empregados, a contratação do mínimo 
de vinte e cinco por cento -de trabalhadores com idade superior a 
quarenta anos." 

Manifestaram-se as Comissões de Constituição e Justiça pela aprovação, 
e de Legislação Social pela rejeição do projeto. 

Entendemos que a providência contida na proposição irá restringir as 
possibilidades de seleção de mão.-de-obra na atividade empresarial, condicio
nando a empresa a contratar 25% (vinte e cinco por cento) de pessoas com 
mais de quarenta anos de idade. 

A norma de proporcionalidade ê rígida e não observa as condições de 
nosso mercado de trabalho. 

Parece--nos mais acertado que a CLT não deva obrigar as empresas a ter 
um quarto de seu pessoal com mais de 40 anos de idade, porque tal obrigação 
poderá impedir atividade empresarial não atrativa a pessoas com idade acima 
da mencionada na proposição. 

Sob o aspecto que cabe a esta Comissão analisar, vemos que a medida 
proposta poderá gerar problemas às empresas. 

Entendemos que ao contratar sua mão-de~obra a empresa deve ter pre~ 
sente a capacidade daquele que irá servi-la, suas condições técnicas, seu de
sempenho, para alcançar o nivel de produtividade estabelecido. 
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O condicionamento legal para ter um quarto de empregados com mais 
de 40 anos de idade é altamente restritivo da ação empresarial. 

Na conjuntura atual a empresa deve atentar sempre para seu desempe
nho económico-financeiro, porque a inflação acentuada está a exigir muito 
deste setor. 

A capacidade de dirigentes e de! empregados hâ desCI- a melhor possível, 
para assegurar produção que resulte .10 bom resultado económico-financeiro. 

O panorama brasileiro está a recomendar a inexistência de limitação 
como a que prevê a proposição em apreço. 

Na linha do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei do Sena
do n• 239, de 1978. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente 
- Jutahy Magalhães, Relator - Raimundo Parente - Lázaro Barboza -
Saldanha Derzi- Jorge Kalume- Mauro Benevides- Alberto Silva- Ar
non de Mello - Milton Cabral. 

PARECER N• 7, DE 1980 

Da ComissãO ·ae COiistituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 308, de 1979, que ''acrescenta alínea ao item II, do§ 111, do 
artigo 250, do Decreto-lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Códi
go Penal". 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

Pune o Código Penal com reclusão de três a seis anos, e multa de dois mil 
cruzeiros a· dez mil cruzeiros, "causar incêndio, _expo_ndo a perigo a vida, a in-: 
tegridade fisica ou o patrimônio de outrem" (art. 250). Em várias hipóteses, 
porém, a pena ê aumentada em um terço (mesmo art., § 19). 

Pretende o nobre Senador Gastão MUller incluir, entre elas, o incêndio 
"em prédios residenciais e comerciais motivado pela guarda imprópria de 
combustível". 

Argumenta o ilustre Senador mato-grossense que é necessário coibir de 
forma rigorosa o abuso de alguns que procuram armazenar em suas residên
cias, .. acondicionados em invólucros ou bujões de plástico impróprios, certa 
quantidade de gasolina", para suprir a impossibilidade de adquiri-la aos sá
bados, domingos e feriados. 

Entende o ilustre autor da proposta em exame que se trata de crime dolo
so, em que Ho agente quer o resultado e assume o risco de produzi-lo". Não o 
posso acompanhar nesse entendimento. 

Ninguém dirâ que o cidadão que, para fugir às restrições impostas pelo 
racionamento, armazena combustível, quer como resultado o incêndio, que 
ponha em risco, como assinala a justificação, "não só o motorista, como sua 
família e a população em geral". Aliás, falta o ânimo de causar incêndio a 
quem imprudentemente conserva em sua casa, em recipientes inadequados, 
determinada quantidade de gasolina. Poder-se-ia, no máximo, relacionar o 
fato entre os crimes culposas, que resultam da negligência ou da imprudência 
do agente. Embora os objetivos visados pela proposição sejam os mais 
nobres, não posso concluir por sua aprovação, eis que se me afigura injurfdi-
co. 

É o meu voto, s. m. j. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Bernardino Viana - Aderbal Jure
ma - Murilo Badaró - Raimundo Parente - Amaral Furlan - Moacyr 
Dalla - Almir Pinto. 

PARECERES N•S 8 E 9, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 209, de 1975, que "altera a 
Lei n11 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece normas para 
a concessão de Assistência Judiciária aos necessitados". 

PARECER N• 8, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Franco Montoro. 

De autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, o Projeto sob exame visa 
a alterar a Lei n9 1060/50, que estabelece normas para a concessão de Assis
tência Judiciária aos necessitados, estendendo esse beneficio a quem não aufi
ra renda superior a 5 (cinco) vezes o maior salãrio mínimo vigente no País(§ 
19), bem como a quem, mesmo com renda superior a esse teto, não esteja em 
cOndições de fazer despesas com custas e honorários sem prejuízo do sustento 
próprio ou da famOia. 

2. Na Justificação, aduz o Autor que a alteração se impõe face ao alto 
custo dos serviços judiciários, de um lado, e à corrosão inflacionária, de ou
tro. Hã que se tornar o acesso à Justiça mais ao alcance da população de bai
xa renda. 

3. Constitucional. e juridicamente inobjetável, o Projeto se recomenda 
pelo seu conteúdo social. A Justiça deve estar ao alcance de todos, sobretudo 
dos menos favorecidos, aos quais a lei deve acudir para compensar, com a su
perioridade jurídica, a inferioridade ec_onómica. 

4. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucional, 
jurídico, de boa técnica legislativa e, no mérito (art. 100, item I, n9 6, do Regi
mento Interno), oportuno e conveniente. 

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1979. - Henrique de La Rocque, 
Presidente- Franco Montoro, Relator- Nelson Carneiro- Murilo Badar6 
-Bernardino Viana- Aloysio Chaves- Moacyr Dalla -Raimundo Parente 
- Almir Pinto. 

PARECER N• 9, DE 1980 
J?a Comissão de Finanças 

Relator: Senador Amon de Mello 
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Finança~ o Projeto 

de Lei do Senado que altera a Lei n91.060, de 5 de fevereiro de 1950, que "esR 
tabelece normas para a concessão de Assistência Judiciária aos necessitados". 

A proposição é-de iniciativa do nobre Senador Orestes Quércia, que as
sim a justifica: 

uPara que a parte seja beneficiária da Justiça gratuita, deve jun
tar aos autos um atestado de que é pessoa necessitada, isto é, um 
atestado de pobreza, normalmente é fornecido a quem prove não 
auferir renda alguma ou renda igual ou inferior ao salário mínimo 
vigente. 

Ante a inflação galopante o baixo poder aquisitivo de muitos e 
os altos custos que oneram um procesS0 9 pelas custas judiciais e ho
norários advocaticios, o salário mínimo nada representa. 

Daí por que com mais justiça, deva-se isentar de custas judiciais 
e honorários advocatfcios quem necessite de uma demanda judicial, 
embora auferindo até 5 vezes o maior salário mínimo no País." 

Ao objetivar o aperfeiçoamento da Lei n' 1.060, de 1950, o projeto fixou 
um limite com a indicação de um máximo de renda mensal, o que a legislação 
até aqui não estabeleceu. 

Este limite em certos casos poderá gerar inaceitável privilêgio, pois al
guém que perceba cinco salários mínimos de renda mensal pode ter bens que 
não produzam renda, mas que poderp, ser convertidas em recursos financeiros 
para cobrir despesas relativas a demandas em juízo. 

A Lei vigente faz referência à situação econômica da pessoa e não às suas 
condições financeiras. Considera necessitado aquele cuja situação económica 
não lhe permita pagar custas processuais e honorários advocatícios, sem pre
juízo do sustento_ próprio ou familiar. 

Realmente o acesso à justiça dos menos dotados financeiramente deve 
ser facilitado pelas normas legais. 

Deve-se atentar para o fato de que nas classes de renda mais baixa os en~ 
cargos, inclusive familiares, pesam mais e a estas pessoas a justiça deve ser 
gratuita. 

Entendemos que o§ }9, a que se refere o art. 19 do projeto, deve ser modi
ficado para que o limite seja de 3 (três) salários mínimos vigentes no País. 

Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n' 209, de 1975, com a seguinte Emenda: 

EMENDA N• 1-CF 

Dê-se ao§ 19 do art. 29 da Lei n9l,060,de 1950, a que se refere o art. }9 
do projeto, a seguinte redação: 

"§ 19 ConsideraRse necessitado, para fins legais, quem não au
fere renda superior a 3 (três) vezes o maior salârio mínimo vigente 
no País." 

Sala das Comissões, 27 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente 
- Arnon de Mello, Relator- SaJdanha Derzi, vencido- Jorge Kalume, ven
cido - Jutahy Magalhães - Tancredo Neves - Amaral Peixoto - Mauro 
Benevides - Alberto Silva - Affonso Camargo- - Mendes Canale. 

PARECER N•S 10 E 11, DE 1980 
Sobre o Projeto de Lei do Senado n' 147, de 1978, que acrescenta 

parágrafo único ao artigo 3• da Lei n• 5.859, de 11 de dezembro de 
197Z. 

PARECER N• 10, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 
1. Trata-se de Projeto de .autoria do nobre Senador Orestes Quércia, no 

qual propõe o acréscimo de um parágrafo único ao artigo 39 da Lei n11 5. 859. 
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de II de dezembro de 1972, para assegurar ao empregado doméstico o direito 
ao aviso-prévio, nos mesmos moldes em que a CLT o defere ao empregado 
comum. 

2. O Projeto reúne o pressuposto da constitucionalidade. Entretanto, 
discrepa, ao nosso ver, dos critérios de técnica legislativa, em vista da realida
de social cm que norma vai operar. 

3. O aviso-prévio, tal como vem disciplinado pela Consolidação das Leis 
do Trabalho, prevê a redução da carga horária do empregado em duas horas 
c, portanto, continua o trabalhador a prestar serviços à empresa. 

4. Ora, a natureza peculiar da relação que se estabelece entre o empregado 
doméstico e o âmbito famUiar, em que presta serviços, cria uma situação de 
constrangimento, a desaconselhar a perman~ncia do domêstico, quando não 
mais satisfaça as pretenções da família a qual trabalhe. Na maioria dos casos 
de dispensa, há séria incompatibilidade entre o doméstico e determinado 
membro do grupo familiar. Destartc, parece-nos o institUto do aviso-prévio 
em sua feição atual, impróprio ao vínculo de emprego doméstico. 

6. Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto. 
f: o Parecer. 
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1979. - Aloysio Chaves, Presi

dente em exercício- Hugo Ramos, Relator- Nelson Carneiro- Bernardino 
Viana - Murilo Badaró -Lázaro Barboza - Amaral Furlan - Moacyr 
Dai! a. 

PARECER N• !l, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 
A Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade, manifestou-se 

pela rejeição do Projeto de Lei n9 147, de 1978, de autoria do nobre Senador 
Orestes Quércia, que-estende ao empregado doméstico as disposições relati
vas ao aviso-prévio. 

Em seu lúcido parecer, o nobre Senador Hugo Ramos fez considerações 
que valem ser reproduzidas: 

.. Ora, a natureza peculiar da relação que se estabelece entre o 
empregado doméstico e o âmbito familiar, em que presta serviços, 
cria uma situação de constrangimento, a desaconselhar a permanên~ 
da do doméstico, quando não mais satisfaça as pretensões da 
tamilia para a qual trabalhe. Na maioria dos casos de dispnsa, há 
s~ria incompatibilidade entre o doméstico e determinado membro 
do grupo familiar. Destarte, parece-nos o instituto do aviso-prévio, 
em sua feição atual, impróprio ao vínculo de emprego doméstico." 

Meu voto, já expresso aliás na douta Comissão de Constituição e Justiça, 
é pela rejeição do Projeto, s.mJ. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979. - Lenolr Vargas, .t'res1~ 
dente - Nelson Carneiro, Relator - Jutahy Magalhães - Henrique de La 
Rocque - Raimundo Parente - Humberto Lucena - Moacye Dalla. 

PARECERES N•s 12 E 13, DE 1980 

Sobre as Subemendas de Plenário oferecidas ao Substitutivo da Co
missão de Legislação Social ao Projeto de Lei da Câmara n9 170, de 
1974 (n9 1.254/73 na Casa de origem) que "dispõe sobre o exercício 
da profissão de motorista de táxi e dá outras providências". 

PARECER N• 12, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro 
Ao substitutivo da Comissão de Legislação Social, oferecido ao Projeto 

de Lei da Câmara n9 170/74, o ilustre Senador Dirceu Cardoso ofereceu duas 
subemendas, ora submetidas ao exame desta ComisSão. 

A primeira dá ao art. 69 do Substitutivo a seguinte redação: 

"À remuneração por serviços prestados em horário noturno e 
aos domingos e feriados, serâ acrescida na mesma proporção da ta
rifa fixada pelos órgãos responsáveis para esses períodos especiais, 
obedecidos sempre os percentuais constantes dos itens I e II do art. 
49 d~ta iei." 

Rezam os itens I e II do artigo 49: 

.. Art. 49 Sem prejuízo dos direitos assegurados aos demais 
trabalhadores, o motorista de táxi, quando cm pleno exercício de 
suas atividades, fará jus: 

I -a 25% (vinte e cinco por cento) da renda bruta diária do 
veículo, se contratado com vínculo empregatfcio; 

II- a 35% (tririta e cinco-poi- CentO) da renda bruta diária do 
veículo, se tiver optado pelo sistema de trabalho autónomo, obser
vado o parágrafo 2' do art. I' da Lei n• 6.094, de 30 de agosto de 
1974." 

O texto atual do Substitutivo ~ o seguinte: 

uArt. 69 Aplicam-se ao motorista de tâxi as disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho sobre os serviços prestados em 
horário noturno, c aos domingos e feriados." 

Como se vê a primeira Subemcnda ~ constitucional e jurídica, cumprin
do à douta Comissão de Legislação Social optar por manter o texto que ela
borara ou acolher, no mérito, a modificação proposta. 

A segunda subemenda visa a retirar a expressão ''totalizador" do texto 
do parágrafo 2• do art. 4•, assim redigido: 

..Art. 4Y ••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Parágrafo 2•- A aferição da renda bruta diária do veiculo far-se-â 
por taxímetro totalizador, de uso obrigatório das cidades com po
pulação superior a 100 (cem) mil habitantes." 

Declara o ilustre parlamentar espfrito-santense qu~ o taxímetro totalizador, 
de fabricação alemã, e sem similar nacional, custa em média cinco mil 
cruzeiros (Cr$5.000,00), e se, adotado, iria eStimular a evasão de divisas. 
Lembra ainda que o controle do recolhimento das contribuições previden
ciârias obedece aO diSpoSto no art. 15 da Lei n9 5.890, de 1973, c a respeito há 
ainda texto expresso (art. 86) no Código Nacional de Trânsito. 

Aceitar-se, ou não, no mérito a subemcnda é pura questão de conveniên
cia, de oportunidade, cujo exame, escapando a esta Comissão, compete à de 
Legislação Social. 

Como a anterior, a segunda Subemenda é constitucional e jurídica. 
Sala das Comissões, 17 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente- Nelson Carneiro, Relator- Moacyr Dalla- - Almir Pinto
Aderbal Jurema - Bernardino Viana - Raimundo Parente - Tancredo Ne
ves . 

PARECER N• 13, DE 1980 

Da Comissão de Legislaçilo Social 

Relator: Senador Franco Montoro 
Volta, mais uma vez, ao· exame desta Comissão o presente projeto, origi

nário da Câmara dos Deputados, que objetiva disciplinar o exercício da pro
fissão de _motorista de táxi. 

Desde a data de sua apresentação, pelo ilustre deputado Alcir Pimenta, 
vem recebendo a matéria os mais variados subsídios e pareceres, ora enalte
cendo a proposição ora, simplesmente, propondo a sua rejeição. 

Da conjugação desses estudos, a partir de 1975, voltados para o Substi
tutivo desta Comissão, proposto pelo eminente Senador Eurico Rezende, 
chegou~se a um denominador comum, qual seja o de que as peculiaridades da 
profissão de motorista de tâxi, por serem inexistentes nas dos demais motorisk 
tas, como os de ônibus, de caminhões de carga,,de veículos particulares etc., 
estavam a exigir uma regulamentação específi,ca. Como dizíamos cm nosso 
último parecer, aqui aprovado recentemente, rebatendo objeções daqueles 
que entendem que a regulamentação deveria ser geral: 

"Claro está que todos são motoristas. Porém,justamente pela diver
sificação da atividade de cada um é que se torna inexeqüível regula
mentar, num só texto e em termos genéricos, a profissão." 

Subindo ao Plenário, recebeu o Substitutivo duas subemendas de autoria 
do ilustre Senador Dirceu Cardoso. 

A primeira, ao artigo 69 que manda aplicar aos serviços prestados em ho~ 
rário noturno, nos domingos e nos feriados, as disposições pertinentes da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Entende S. Ex• "que não há, na prática, 
forma melhor de remunerar os motoristas de tâxi que trabalham nesses ho
rários do que aplicando sobre as tabelas majoradas vigentes para esses perío
dos, os percentuais consubstanciados nos incisos I e II do artigo 49". Ora, di
tos percentuais são de 25% c 35% da renda bruta diária do veículo, respectiva
mente, quando se trate de motorista empregado e de motorista autónomo. 

Parece-nos que essa solução ê a que melhor atende aos interesses da clas
se, pois os adicionais previstos na "CL T", além de serem calculados por hora, 
pressupõem o trabalho esporádico à noite ou nos domingos e feriados, o que 
não é o caso dos motoristas, cuja atividade é rotineira nesses horários. 

A segunda Subemenda visa a suprimir do§ 29 do artigo 49 a palavra "to
talizador". Esse "totalizador", como o nome mesmo diz, ê um aparelho desti-. 
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nado à aferição da renda bruta diária do veículo. Esclarece o Autor da Sube
mcnda, sem dúvida baseado em informações fidedignas, que essa modalidade 
de taxímetro além de ter elevado custo, é de fabricação estrangeira e. portan
to, de difícil aquisição. 

Concordamos, também, com a supressão proposta. Desde que não haja 
similar nacional, a baixo custo, não se justifica a exigência desse aparelho, 
ainda mais quando, pelo sistema convencional, é fâcíl apurar-se a renda bruta 
diária com a sirri.ples multiplicação da quilometragem percorrida pela tarifa. 

Por último, e aproveitando a oportunidade da revisão que ora se faz no 
projeto, parece-nos pertinente oferecer-se uma outra corrigenda. Relendo o 
Substitutivo, vimos que o artigo 89 atribui ao proprietário do veículo a res
ponsabilidade das despesas de combustlveis e de manutenção. 

Ora, a medida se nos afigura da maior inconvcitiência face às modalida
des de contrato hoje vigorantes e jâ cristalizadas pelo uso e pela tradição. Em 
regra, o veículo é "arrendado" ao motorista autônomo, que paga ao proprie
tário um preço proporcional ao consumo por quilômetro, ao estado de con
servação, ao horário de utilização etc. De igual modo, o empregado além do 
salârio fixo, tem uma comissão sobre a renda, jâ calculada com base naquelas 
despesas. Assim, a disposição visada só serviria para tumultuar prática aceita, 
satisfatoriamente, pelo proprietário do veículo c pelo motorista. 

Nestas condições, ratificando o Parecer n<1 555, de 1979, desta Comissão, 
que conclui pela aprovação da matéria, opinamos favoravelmente às Sube
mendas de Plenário, nos termos do§ 69 do artigo 154 do Regimento Inter~o. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979. - Lenofr Vargas, Presi
dente - Franco Montoro, Relator - Raimundo Parente - Humberto Lucena 
- Jutahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Do Expediente lido constam os 
Projetas de Lei dB. Câmara -n9s 3 e 11, de 1980, que receberão emendas, peran
te a comissão a que foram distribuídos, durante cinco sessões ordinârias, nos 
termos da alínea "b" do inciso II do artigo 141 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, mensagem que serâ 
lida pelo Sr. 19-Secretário. 

E lida a seguinte 

Portella que, ao falecer no dia 6 de janeiro p. passado, encontrava-se no 
exercício do cargo de Ministro da Justiça. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1980. - Bernardino Viana - Helvídio 
Nunes - Luiz Cavalcante - Aloysio Chaves - Lourlval Baptista - Aderbal 
Jurema- Gastão Müller- Cunha Lima- Dirceu Cardoso- José Samey 
- Paulo Brossard - Murilo Badaró - Moacyr Dalla - Lulz Viana -José 
Lins- Nilo Coelho - Adalberto Sena- Saldanha Derzi -Alexandre Costa 
- Mendes Canale. 

O SR. PRESlDENTE (Luiz Viana) - O requerimento depende de vo· 
tação. No encaminhamento, poderão fazer uso da palavra os Senadores que o 
desejarem .. 

Em votação o requerimento. 

O Sr. Mauro Benevides (CE) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Para encaminhar a votação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Mal se iniciara o ano de 1980, com o Congresso em plena fase de recesso 
parlamentar, o País foi surpreendido e, mais que surpreendido, traumatizado 
com a notícia do inesperado falecimento de Petrônio Portella, vulto dos mais 
ilustres desta Casa Legislativa, desempenhando, então, com brilho e profi
ciência inexcedíveis, 3.s elevadas funções de Ministro da Justiça. No dia ante
rior ao seu falecimento, fez ele próprio questão de tranqUilizar a opinião 
pública brasileira, prestando entrevista a um dos canais de televisão, no ins
tante em que já se pressentia que a sua saúde estava seriamente abalada. 

Petrônio Portella, Sr. Presidente, projetou-se no cenário nacional, após 
haver cumprido, em seu Estado, sucessivos mandatos como o de Deputado à 
Assembléia Legislativa, onde foi Líder da Oposição, de Prefeito de Teresina, 
de Governador do Piauí, alicerçando um lastro apr~ciâvel de experiência 
política administrativa. -· 

Investido no mandato senatorial, o ilustre piauiense, gradativamente, se 
impôs à admiração de seus pares, que a ele delegaram missões honrosas corno 
a de Vice-Líder da Bancada, de Líder do Governo·, de Presidente da ARENA 
e de Presidente do Senado f cdcral. 

MENSAGEM N• 46, DE 1980 Em 1975, quando cheguei a esta Casa pela manifestação da vontade so· 
(n9 73/80, na origem) berana do povo cearense, passei a conviver de perto com Petrônio Portella e, 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: logo nos primeiros contactos, pude aferir as suas extraordinárias qualidades 
Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência a retirada da Mensagem de homem público, de Líder político, de patriota e de cidadão. NOs debates 

n9 61, de 25 de fevereiro do corrente anoj relativa à indicação do Doutor Jo- aqui travados com Petrônio Portella, Lidcr dp Governo e da ARENA, Sr. 
sé Parsifal Barroso para exercer 0 cargo de Ministro do Tribunal Superior do Presidente, nós víamos aquele parlamentar, de argumentação fácil e de fluên
Trabalho, a fim de reexaminar essa indicação em face do que preceitua o arti- cia de linguagem, procurando contrapor-se às criticas que formulávamos ào 
go 61, item II, combinado com o artigo 84, item III, ambos do Estatuto da regime de autoritarismo implantado no País. 
Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n' 4.2!5, de 27 de abril de 1963). No ano de 1977, pela segunda vez, numa unanimidade consagradora, Pe-

Brasília, 4 de março de I980. _ João Figueiredo. trônio foi guindado à Presidência do Senado, realizando uma gestão das mais 
profícuas, das mais fecundas, assinalada não apenas pela correta condução 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)_ A Presidência defere a solicitação dos trabalhos parlamentares, mas, também. por iniciativas, por empreendi
e determina 0 arquivamento da Mensagem n9 61, de 1980, a que se refere a mentos e por obras que marcaram indelevelmente a sua passagem pela di-
mensagem que acaba de ser Jida. reção máxima do Poder Legislativo brasileiro. 

Como seu colega de Mesa Diretora, posso oferecer hoje o meu testemu-
0 SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Presidência comunica ao Pie- nho de que a sua preocupação maior, como Presidente do Senado- e essa 

nârio que designou, por indicação do Presidente da Associação InterparJa- preocupação tem sido também a de V. Ex•, Sr. Presidente Luiz Viana- era 
mentar de Turismo, o nobre Senador Amaral Furlan para integrar a Dele- de que os seus atos, as suas decisões, as deliberações de colegiado se enqua
gação do Grupo Brasileiro à reunião da Bolsa Internacional de Turismo, a drassem, rigorosamente, numa linha de austeridade, numa linha de coo
realizar-se em Berlim, Alemanha, a partir de 19 de março do corrente ano. · tenção dos gastos públicos. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Na sessão do dia 3 último termi
nou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Resolução n9 160, 
de 1979. do Senador Franco Montoro, que cria urna comissão permanente de 
defesa do meio ambiente, no âmbito do Senado Federal. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno. a matêria será despa

chada às Comissões de Constituição e Justiça e Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
serâ lido pelo Sr. 1•-Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 4, DE 1980 

Bernardino Soares Viana, Senador, com apoio no art. 238, item II, alínea 
''e", do Regimento Interno, requer q:Jc se submeta ao Plenário, levantamen-, 
lô da sessão, em homenagem de pesar pelo falecimento do Senador Petrônio 

Todas as tardes nós o víamos aciui, cercado de jornalistas, naquela troca 
de informações, de dados, numa entrevista diâria que, na manhã seguinte, lía
mos estampada nas colunas dos principais órgãos da imprensa brasileira. 

A última vez que me defrontei com Petrônio Portella foi na residência 
oficial do Presidente do Senado. Naquela noite de 27 de novembro, quando, 
em jantar de confraternização, V. Ex• reuniu seus colegas para assinalar a 
aproximação do término dos trabalhos legislativos do ano passado, e Petrô
nio, depois de um dia certamente de atividades fcbricitalites, procurava co
nhecer o nosso ponto de vista a. respeito da temática do momento, que era a 
reformulação partidária, envidando esforços, com todo o seu poder de argu
mentação, para rechaçar a nossa crítica justificada e incisiva àquilo que consi
derávamos- como consideramos -violência inominável que foi a extinção 
da Aliança Renovadora Nacional e do Movimento Democrático Brasileiro. E 
Ministro procurava, por todos os meios e de todas as formas, nos convencer 
de que aquela medida, contra a qual nó~ ~ :'S '.:J.surszofamos, iria permitir o des
pontar dessa estrutura pluripartidária por cuj!! Implantação ele se considera
va um dos maiores e mais categorizados responsâveis. 
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É a uma figura desse porte, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nós, ad
versários de Petrónio Portella, homenageamos, neste instante, quando reto
mamos os trabalhos do Senado Federal; a este homem que, fazemos questão 
de proclamar, soube dignificar, soube engraridecer a classe política brasileira. 

O PMDB, bloco parlamentar em formação, por meu intermédio, neste 
instante, pela voz de outros eminentes Senadores, um deles - tenho certeza 
- o Senador Itamar Franco, rende ao ensejo do encaminhamento de votação 
desse requerimento, preito de respeito, de admiração, de saudade ao inolvidá
vel representante piauiense. 

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG. Para encaminhar a votação. Sem revi· 
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Pouca coisa teria que acrescentar às palavras do Senador Mauro Benevi
des, mas gostaria, neste momento, de recordar as palavras do Senador Petrô
nio Portella na abertura da 4• Sessão Legislativa Ordinária, da 8• Legislatura: 

.. Somos o poder sem força material, sem os meios de efetivar os 
atos de que resultam o bem-estar e o conforto imediato do cidadão; 
apesar da nossa destinação original, somos apenas parceiros na ati
vidade legislativa, mas somos o poder contra o qual a força fora da 
lei investe.- Os fanatismos monopolizadores da verdade e da virtude 
agridem e combatem. Conosco nasce a Democracia. Creio em nosso 
oficio, no nosso trabalho e em nossa instituição." 

Assim era o Sr. Senador Petrônio Portella, Sr. Presidente, um homem 
que acreditava, sobretudo, na nossa Instituição. Não pude estar presente ao 
adeus final. Doente em Juiz de Fora, rezei pela sua alma. Talvez tenha sido 
melhor, Sr. Presidente e Srs. Senadores, porque~ neste momento, vejo a figura 
do Sr. Senador Petrônio Portella comandando a sua Bancada e o vejo presi· 
dindo, como V. Ex•, o Senado da República. 

Era um homem que acreditava na participação do povo. Era um homem, 
sobretudo, do diãlogo, Sr. Presidente. 

Destaco aqui, nestã hora, dois episódios quando da prisão do Presidente 
do DCE, em Juiz de ffora, minha cidade. Telefonei ao seu Chefe de Gabinete 
e o Sr. Senador Petrônio Portella, com a sua clarividência, com o seu 
equilíbrio, acima do problema partidário, resolveu, de pronto, aquele episó
dio, ·não permitindo que a cidade de Juiz de Fora tivesse uma greve de uni ver· 
sitãrios itaquele inStante. 

E, um outro episódio muito pessoal- permita-me o Sr. Senador Gilvan 
Rocha, que aqui não está neste momento, que relate à Casa- tendo eu com 
o Sr. Senador Gilvan Rocha um pequeno desentendimento, recebia, no dia 
seguinte, bem cedo, no meu apartamento, um telefonema do Senador Petrô~ 
nio Portella. Compareci ao seu Gabinete e S. Ex• naquele seu espírito de 
união - e poderia, naquele momento, Sr. Presidente, explorar uma dissidên· 
cia entre dois companheiros do mesmo partido- me disse naquela manhã
e eu recordo isso;- hoje, ao Senado Federal - que gostaria de que, naquele 
mesmo dia, o Senador Gilvan Rocha e eu nos abraçássemos e continuásse
mos a defender aqui no Plenário, com amizade e companheirismo, as nossas 
causas. 

Estas razões, Sr. Presidente, que me levam, neste momento de tristeza, a 
recordar o Senador Petrônio Portella que, como disse, era homem do diálo
go, homem que acreditava na Instituição! 

Que Deus guarde a sua alma! 

O Sr. Aloysio Cha•es (I' A)- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) ::.... Tem a pahivra o nobre Senador 
Aloysio Chaves, para encaminhar a votação. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA. Para encaminhar a votação.)- Sr. 
Presjdente e Srs. Senadores: 

Parece-me que o curto momento reservado ao encaminhamento deste re
auerimento, não justifica, e nem esta ê sem dúvida_ a pretensão de qualquer 
um de nós, o necrológio do nosso grande e eminente colega, o pranteado Se~ 
nador Petrônio Portella. Nem precisamos fazê-lo porque jã o fizeram, na 
oportunidade, com grande brilho, os representantes do Senado, quando o Se
nador e o Congresso Nacional- e poderia acrescentar este País- prestou o 
seu mais alto tributo, ao grande homem público que foi o nosso colega Sena
dor Petrônio Portella. Mas, o encaminhamento deste requerimento permite
nos, Sr. Presidente7 esboçar, ainda que em rãpidas palavras, o perfil admirá
vel deSte grande hom~m público que enriqueceu a vida política nacional e 
trouxe, nesta fase extremamente delicada da sociedade brasileira, uma contri-

buição que inclui o seu nome definitivamente entre as grandes figuras políti
cas deste período republicano. 

Não sei o _que ln ais destacar na personalidade invulgar de Petrônio Por
tella: se o seu profundo conhecimento da vida politica nacional e das pessoas 
com as quais estabeleci.a um relacionamento natural e as prendia pela se
dução da sua inteligência, pela força, pelo vigor dos seus argumentos; se a 
maneira cordial e sempre cavalheiresca com que procurava congraçar todos 
os colegas e, sobr~tudo, todos os parlamentares, nesta Casa e na Câmara dos 
Deputados, nas sessões do Senado ou nas reuniões do Congresso Nacional. 

Creio que o noss_o eminente colega lembrava sempre um conceito que 
Goethe escreveu certa vez, quando afirmou: "Se não puderdes amar-vos uns 
aos outros, como recomenda o Evangelho, ao menos tentai fazer as pazes". 
Petrônio procurava estabelecer esse relacionamento cordial, estreito, dentro 
de um clima ql:J.e ensejava o diálogo com a OposiçãO, o diálogo com todas as 
correntes, procurando interpretar todas as tendências e captar as diversas ma
tizes da opinião política no CongreSSo Brasileiro, para conduzir ess? extraor
dinária transformação com acerto, com equilíbrio, com a prudência que ca
racterizaram a sua passager:n por esta Casa. 

Ao lado dessa atuação pragmática, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos 
lhe admiravam o idealismo profundo, o sentimento que despontava em todos 
os seus atos, de que alguém, realmente, estava se dedicando aos superiores in
teresses deste País; sobretudo de alguém a quem a História havia reservado 
uma missão de extraordinária importância na vida política brasileira, nessa 
segunda metade do século vinte. 

Nós assistimos. realmente, nos últimos 50 anos - período que cobre, 
praticamente, a existência de Petrônio Portella, o mundo sofrer transfor
mação radical, desde a desintegração da matéria até as mais sofisticadas in
venções nos domínios da ciência e da tecnologia, criando as bases de uma so
ciedade que procura o seu caminho e siga com esforço o itinerário que hã de 
conduzir todas as comunidades, inclusive a brasileira, a um nível superior de 
desenvolvimento e de convivência harmônica, a que todos nós desejamos. 

Posso encerrar essa breve apreciação - breve pela exigaidade do tempo 
que nos é reservado para o encaminhamento deste requerimento - falando 
em nome do bloco Parlamentar do Partido Democrático Social, repetindo ao 
Senado estes versos inolvidáveis de Walt Whitmann: .. A melhor maneira de 
arar a terra é atrelando a sua charrua a uma estrela." 

Tenho a impressão de que assim fazia Petrônio Portetla. E na miniatura 
da abóbada celeste, que é a cúpula do nosso plenário, resplandece e resplan
decerá sempre, na constelação dos grandes polHicos brasileiros, o nome ino
vidá vel de Petrônio Portella. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana.) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Murilo Badaró. 

O SR. MURILO BADARÓ (MG. Para encaminhar a votação.) -Sr. 
Presidente e Srs. Senadores; 

Mesmo depois de morto Petrônio Portella continua prestando aos políti
cos, à _política e ao País, grandes serviços. 

Ê de se ver, Sr. Presidente, é de se sentir que a recordação do seu nome, a 
rememoração do seu trabalho como politico, como parlamentar, como ho
mem de governo, ocorre num exato momento em que o País inteiro se entrega 
a uma nova alvorada política. 

Durante mais de 15 anos a atividade política foi malsinada, colocada à 
margem. Bastava quem dela se aproximasse para sobre ele cair o labéu da iro
prestabilidade, o estigma da marginalidade, J;: que no Brasil, como alhures , 
uma nova ideologia tecnocrática passou a dominar o sistema de poder e den
tre os dogmas desta ideologia um deles consistia em colocar os políticos à 
margem das grandes decisões. 

João Mangabeira dizia que a política é a mais nobre forma de servir à 
Pâtria! 

E no exercício da política ninguém terá excedido a Petrônio Portella em 
sua vocação, que fluía natural, para servir a Pátria. 

Por isto, Sr. Presidente, é que a exaltação do seu nome, o reconhecimen
to da sua obra, o elogio que se faz da suil conduta de parlamentar se ajustam 
perfeitamente a uma conjuntura em que a atividade política retorna à sua po
sição de rainha de todas elas. 

Se todos que aqui antes falaram, com o brilho peculiar a cada um, co
mentaram sobre a figura de Petrônio Portella, a mim, que fui seu amigo e que 
com ele convivi por longo tempo, é de certa maneira diflcil, Sr. Presidente, 
pela emoção que me provoca a sua saudade. Mas não tenho dúvida em afir~ 
mar e não errarei ao dizer que terei conhecido poucos homens que tenham, 
como ele, tido mais apurado senso da honra e da lealdade, noção exata do 
cumprimento do dever, espírito público e irrepreensível probidade. 
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Quando da transição dificil do Governo Médici para o Governo Geisel, 
aos quais serviu com independência e altive:c:, Petrônio Portella foi uma espé~ 
cie de ponte nessa travessia perigosa que poderia quebrar a unidade de um 
sistema cuja força e eficiência residem exatamente nesta capacidade de sup~
rar eventuais dificuldades. Mas isso só foi possível porque quantos com ele 
conviviam captavam-lhe logo esse notável sentimento de lealdade. Daí não 
ter sido difícil a ele, também, buscar as âreas da Oposição, as mais diversas, 
conversar com elas, despertando confiança, segurança, naquilo que dizia e 
nas concepções que formulava, permitindo que o País, com o auxílio de todos 
os seus homens públicos~ pudesse chegar hoje a esta nova etapa que se abre, 
cheia de perspectivas e renovadas esperanças. 

O último discurso de Petrônio foi em Ouro Preto. Ali eu o ouvi em uma 
das suas noites mais felizes, talvez porque, na comemoração da transladação 
dos restos mortais de Bernardo Pereira de Vasconcelos, que foi Ministro da 
Justiça da mesma forma que ele, estivesse tomado pela imagem política e pelo 
exemplo de Bernardo Pereira de Vasconcelos, como se tocado pela magia da 
construção politica daquele gigante da Regência. E a mim me convenceu no 
discurso, de que toda a sua construção política objetivava de fato o estabele
cimento de nova ordem no Brasil, talhada sob o império da lei. Tal qual outro 
mineiro na Câmara dos Deputados, e que V. Ex• repetiu no seu discurso de 
abertura dos trabalhos deste ano, disse da tribuna: uLiberdade sob a lei". As~ 
sim é que queria Petrônio Portella: uma democracia estável, construída sob a 
ordem, ordem representada pela justiça, ou seja, pela ausência de injustiças, 
sobretudo no campo social. 

Curioso, Sr. Presidente, o destino dos homens. Napoleão dizia que poli
tica é destino. E a morte vai colher Petrônio Portella no momento mais inten
so da sua glória como político. E, afinal, o destino de todos nós é esta espécie 
de atividade sisifo permanente de tentando apalpar as estrelas, o que significa 
apenas um ideal que se afasta à medida que dele nos aproximamos. 

Por que Petrônio Portella foi um polftico na mais perfeita acepção do 
termo, porque foi um homem leal à sua Pâtria, aos seu-s amigos, fiel às causas 
que defendeu, porque ele possufa o sentimento perfeito da honra e da palavra 
empenhada; tinha uma probidade no trato da coisa pública inatacável: é que 
ele, em hora de abertura, em hora de alvorada, se transforma num símbolo, 
num sol que aquece as nossas consciências e os nossos corações! (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE ( MA. Para encaminhar a vo
tação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Não terminaria em paz com a minha consciência, nesta sessão, se não 
dissesse algumas palavras neste encaminhamento em que o Senado Federal, 
mostrando a sua mágoa e a sua reverência, vai homenagC:ar o grande Presi
dente da Casa, que foi o incansâvellíder que entre nós mostrou o seu saber, a 
sua força de combatividade: Petrônio Portella. 

Fui um dos privilegiados do seu afeto. E ainda hâ pouco quando o nobre 
Senador Murilo Badaró se referia ao discurso que S. Ex•, representando o Se
nhor Presidente da República, proferiu em Ouro Preto, homenageando Ber
nardo Pereira de Vasconcelos, lembrei-me de que assisti quando o eminente 
brasileiro falecido chegava ao seu gabinete, conversava com Sileno Ribeiro, 
então seu Chefe de Gabinete, e ele lia para nós outros aquela peça lapidar, 
que eu peço licença para considerar antológica; e quando S. Ex•, vindo de Mi
nas Gerais, mandou me chamar atravês do seu secretário particular, o nosso 
amigo Antônio de Araújo Costa, que aqui se encontra assistindo às homena
gens ao seu Chefe, ao nosso Chefe. E eu lhe disse: "Ministro Petrônio, sem 
dúvi.da, O discurso que V. Ex• acabou de proferir em Minas para os mineiros, 
já o classifiquei de antológico porque raras vezes alguém tem a dádiva e a ins
piração para proferir, somando as palavras, conceitos e idéias, uma peça tão 
lapidar e tão segura". Ele me dizia: .. 0 ideal, aquele que ê- irreversível pela sua 
essência, não tem época, nem tem berço, as grandes idéias têm que ser manti
das a custo, a preço às vezes caro. E eu, no Ministério, me bato por elas com 
ardor e, sobretudo, com convicção". 

Ele se foi, ele nos deixou de uma forma imprevista e, neste instante, Sr. 
Presidente, mais pelo coração, mais pelo afeto e pela saudade eu gostaria que 
em nossos Anais figurassem as palavras do mod~t.o Senador pelo Estado do 
Maranhão, que vem dizer à Casa o muito que ele respeitava o exemplo que 
ele nos deixou, o símbolo que ele significa para aqueles que, conhecendo-o de 
perto, hão de se recordar sempre que a ele a Democfacia e a Pátria brasileira 
ficaram muito a dever. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senado1 
LourivaJ Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do_ orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

No encaminhamento da votação do presente requerimento, de autoria 
dos eminentes Senadores Helvídio Nunes e Bernardino Viana e subscrito por 
muitos dos Srs. Senadores, desejo associar-me às homenagens a serem presta· 
das à memória do saudoso colega, Senador Petrônio Portella. 

O prematuro falecimento do insigne representante do Estado do Piauí, 
cuja fecunda trajetória no Cxc:;rcício de sucessivos mandatos legislativos e exe· 
cutivos, onde demonstrou competência, excepcional sensibilidade política, 
cultura invulgar e capacidade administrativa, não somente deixou-nos a to
dos, companheiros e amigos, profundamente consternados, como traumati~ 
zou a própria Nação brasileira, surpreendida com o impacto do seu inespera
do desaparecimento. 

A extraordinária jornada política do Senador Petrônio Portella jã se en
contra devidamente incorporada às páginas da História do Brasil, cabendo 
aos pesquisadores e analistas das nossas realidades levar a efeito o exame e a 
avaliação crítica da imensa contribuição que ele deu ao apr:imoramento das 
nossas instituições. Ele foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes construto
res dessa obra decisiva para o nosso futuro político. Quis o destino que a sua 
brilhante trajetória fosse de súbito interrompida, quando, na qualidade de 
Ministro da Justiça, o saudoso homem público encontrava-se profundamente 
engajadó no desempenho de uma missão no sentido de redimensionar, forta
lecer e aprimorar as instituições políticas de nosso País. 

Associo-me, portanto, às justas e merecidas homenagens do Senado Fe
deral ao seu membro, ex-Vice Líder, ex-Líder, ex-Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça e da Comissão de Relações Exteriores, e Presidente do 
Senado por duas vezes, o eminente Senador Petrônio Portella, que muito 
honrou e dignificou esta Casa, e a quem me ligavam laços de amizade e de ad
miração. 

Não é só o Senado Federal, não é só o Piauí, não é so a sua família, não 
são só os seus amigos que choram e lastimam o falecimento de Petrônio Por
tella, mas a Nação brasileira que viu desaparecer o extraordinârio homem 
público que prestou relevantes serviços ao Brasil. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Orestes Quêrcia. 

O SR. ORESTES QUtRCIA (SP. Para encaminhar a votação. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Gost3ríãmos que o nosso pensamento a respeito do Senador Petrônio 
Portella ficasse inscrito nos Anais desta Casa, neste dia em que nós todos ho
menageamos a sua memória. 

Sr. Presidente, teríamos razões pessoais e razões políticas para lamentar 
sinceramente o falecimento de Petrônio Portella. Era ele, atJtes de tudo, um 
amigo e companheiro dos seus colegas aqui do Senado Federal. 

A combatividade do Líder, debatendo constantemente com a Oposição 
nesta Casa, a combatividade extraordinária de Petrônio Portella não impediu 
que ele fosse, na Presidência, um imparcial, um amigo e um companheiro de 
todos. 

Também por motivos políticos, Sr. Presidente, nós que militamos neste 
campo de atuaçilo humana, temoS que lamentar quando um homem com 
uma idade extràordinariamente excelente para prestar serviços e com a habili
dade de Petrônio Portella, tenha passado. Nós, que militamos na politica, 
tanto na Oposição como na Situação, nós que queremos um regime democrá
tico para este País, nós que queremos um regime de justiça social para nossa 
Nação- para isso nós estamos aqui, para isso a nossa dedicação- só pode
mos lamentar que um homem que deu a sua contribuição, que estava no auge 
da ação dessa contribuição, tenha falecido. Acreditamos que homens como 
Petrônio Portella- e Deus ajude os que estejam aí vivendo e que outros apa
reçam -colaborem, e muito, para que possamos, de ambos os partidos, atin
gir esses objetivos. 

Portanto, a nossa homenagem, a nossa saudade, o nosso respeito à me
mória do nosso companheiro, do nosso· colega Petrônio Portella. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Cunha Lirri.a. 

·o SR. CUNHA LIMA (PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Voltando do recesso parlamentar, e diante da ausência de Petrônio Por
tella, e em face do requerimento que hoje e agora é encaminhado à Casa, não 
poderia deixar de trazer a ele o meu apoio e acima de tudo a minha palavra 
também de solidariedade. 

No momento em que procuramos, nós do Senado Federal, prestar a pri
meira homenagem ao grande Lfder, ao grande homem público Petrônío Por-
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tella, quero também dizer algumas palavras no encaminhamento ao pedido 
que ora se formula. E lembro, neste instante, a figura de Bossuet, o grande 
orador francês, que em um dos seus panegíricos, em uma das suas orações fú
nebres fazia uma invocação à morte e pedia: "Ó morte! Afasta-te do nosso 
pensamento e deixa-nos por algum tempo enganar a violência da nossa dor, 
com a lembrança da nossa alegria". A violência da nossa dor, a dor que nos 
causou a morte de Petrônio Portella, seja por alguns instantes esquecida para 
que possamos lembrar os momentos da sua vida, os momentos em que nos 
proporcionou alegria, os momentos em que viveu a vida pública, dedicando
se de corpo e alma ao interesse da Pá.tria, ao interesse dos mais legítimos pro
gramas da nossa vida pública. 

Trazemos a noss1rpalavra de solidariedade a todos quantos pensam no 
mesmo sentido, para homenagear esse grande vulto que engrandeceu esta 
Casa e engrandeceu também a Pasta da Justiça, cm que tão brilhantemente 
participou, num trabalho de abertura política, para que pudéssemos todos 
respirar este clima de salutar democracia, desejada por todos os brasileiros. 

Neste instante, dizemos também da nossa admiração pelo grande Líder, 
quando na Presidência da Alta Câmara do Congresso Nacional sempre se 
postou como um guardião desta Instituição, preservando sempre a soberania 
da Casa, lutando sempre, preocupado sempre com a sua intangibilidade. Em 
quantos episódios S. Ex• se postou como o defensor e guardião desta Insti
tuição, e pôde atravessar todo um período de arbítrio, graças ao seu esforço, 
assim como ao ·de outros homens públicos que se comportaram no mesmo 
nível de conduta. A nossa homenagem pessoal a Petrônio Portella, particular
mente, a da Paraíba, c por sua dedicação, admiração e devotamento à causa 
pública, a mesma causa pública por que todos nós continuamos na defesa, até 
que se esgotem os nossos recursos, como se esgotou os de Petrônio Portella, 
na luta pela Democracia, na lute pelas liberdades públicas. (Muito bem!) 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para encaminhar a votação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr._ eresidente e Srs. Senadores, quando chegávamos hoje a 
esta Casa, defrontamos, na praça fronteira a este Senado, a bandeira de nossa 
Pátria à meia driça. Aqui, Sr. Presidente, tive a notícia de que a sessão de hoje 
era destinada à memória de Petrônio Portella, aquele que, na sua atuação 
como Senador, como Presidente da Casa e como· Ministro, foi o homem 
público que mais quis no topo dos nossos mastros e desafiando os ares a Ban
deira de nossa Pãtria. Ele, que a quis mais alto, teve-a hoje à meia driça, a 
meio pau, no mastro das nossas solenidades. 

Sr. Presidente, nós, que temos uma interpretação diferente sobre a vida 
pública, hoje, aqui, vemos que esta interpretação se confirma cumpridamen
te. A nossa luta é uma luta incessante, para permanecer na crista dos aconte
cimentos. Mas, pior do que o homem público, são os ministros mortos. 

Vemos, aqui uma Casa que ele engrandeceu, uma Casa que o seu verbo 
serviu para enaltecer, uma Casa que, na hora dos arranjos, na hora das con~ 
veniências e na hora dos acordos, ele projetou tanto; vejo uma sessão em que 
os Partidos aqui comparecem, em reverência a um grande Ministro morto. 

Não tivemos a comunicação de sua morte aqui em Brasília. Nós a tive
mos ocasionalmente, Sr. Presidente, à margem do Xingu, sob a sombra da 
grande floresta, da infindável e misteriosa floresta amazônica, na taba dos 
Caiapós. Foi lá que, incidentalmente, um radinho de pilha nos transmitiu a 
comunicação vinda de Belém, de que morrera Petrônio Portella. E aquele 
grande rio que cantava as canções soluçantes, porque as grandes massas d'á
gua sempre cantam canções soluçantes, numa manhã chuvosa, na taba dos 
Caiapós, ao som dos maracâs daquela tribo que visitávamos, aquelas grandes 
águas barrentas deste tempo de chuva transportaram, por acaso também, 
como nossa homenagem de brasileiro, duas furtivas lágrimas. 

Nós, que não éramos frequentador da casa do Sr. Petrônio Portella, esta
mos aqui na homenagem que a Casa presta à sua memória, nós que nunca 
atravessamos os umbrais de sua casa, que, duas ou três vezes, a serviço do 
nosso Partido, também o v~sitamos como Presidente da Casa, aqui estamos 
para prestar-lhe a nossa homenagem, a nosssa solidariedade, nós, que não co
nhecemos ninguém de sua famflia, nem mesmo sua esposa, e que não a conhe
cemos ainda, aqui estamos para prestar a Petrônio Portella nossa homena
gem. Muitos daqueles que estariam aqui, todos penitentes, todos aflitos, de 
coração a postos, para homenagear o grande Ministro, se vivo ele fosse, mui
tos não estão aqui presentes no nosso Plenário. 

Sr. Presidente, nestas rápidas palavras, na oportunidade que temos para 
homenagear essa grande vida que colocou bem alto a Bandeira da Pá.tria nes
ta Casa, e colocou com a sua morte a Bandeira à meia driça, dizemos que Pe-

trônio Portella viveu em sentido inverso à grande vida do seu homônimo ro~ 
mano Caius Petrônius, o Cônsul, o escritor magnífico, o mais espirituoso dos 
narradores romanos, o árbitro da elegância do seu tempo, conviva e compa
nheiro da corte de Nero. Foi ele que, tomando parte na Conjuração de Pisão, 
pagou com a vida esse ato de infidelidade. O nosso, o Petrônio Portella nosso, 
do Senado, tendo vindo de um sistema anti-revolucionário, porque servia ao 
Governo que a Revolução depôs, uma posição, portanto, contrariamente à 
que na época nós tínhamos, o nosso Petrônio chegou a Presidente desta Ca
sa, chegou a Ministro da Justiça, chegou a encaminhador das negociações da 
abertura política de nossa Pátria, nestes dias de ansiedade que estamos viven
do. Isto nós não devemos ao Piauí, onde ele nasceu; devemos à sua inteligên~ 
cia perspicaz, devemos à sua bravura moral, devemos, Sr. Presidente, aos atas 
de grandeza cívica que ele teve em sua vida. Foi esse o Petrônio que-de longe 
conheci e admirava. 

Sr. Presidente, esta Casa, daí mesmo dessa posição que V. Ex• hoje digni
fica, como dignificou há dias, na abertura desta sessão legislativa, com um 
discurso magnifico, ouviu dele, murmuradas por aquela boca que não mais 
nos falará, palavras talares, palavras magnificas de abertura de rumos políti
cos para o nosso_ País, numa cadência de expressão e de significação simboló
gicas que raramente temos ouvido. 

testa, pois, a homenagem intelectual e moral que presto a ·Petrônio Por
tella; é a homenagem, Sr. Presidente, que presto, citando verso magnífico de 
Petrarca: .. como é belo morrer quando se é feliz". Ele morreu no ã.pice da feli
cidade de sua vida. Podendo ser ainda tudo na vida política do Brasil, Sr. Pre~ 
sidente, a morte insidiosamente, aquele funéria Beatriz de mão beijada, mas 
única Beatriz consoladora, roubou-o do nosso convívio, mas roubou-o quan~ 
do ele era a expressão maior do meio cm que ele vivia, que ele dignificava e 
honrava. ~. assim, a morte feliz. Porque quando nós, políticos, morremos no 
ostracismo; quarido à porta de nossa casa a grama cresce, porque os amigos a 
abandonam; quando assistimos aqui a sessão do Senado Federal com esses 
poucos senadores que vieram tributar essa homenagem, a sensação que temos 
é de que hã uma luta tremenda que temos que enfrentar para nos mantermos 
na crista dos acontecimentos. E quando essas ondas públicas nos rejeitam- nas 
costas, nós não somos ninguém, somos um bagaço cívico. 

É assim, Sr. Presidente, a minha homenagem a um vulto com o qual não 
convivi, mas admirei daqui da minha bancada, daqui do silêncio da minha 
admiração, daqui meu canto escondido do meu reconhecimento, como um 
dos grandes brasileiros desta última década, que- devo dizer - prestou re~ 
levantíssimos serviços ao País. 

Portanto, curvo-me reverente diante da homenagem a Petrônio Portella; 
eu, que ouvi a notícia de sua morte à beira do Xingu, na taba dos Caiapós, 
sobre a selva da grande floresta amazônica do sul do Parã, ao lado do grande 
rio que leva o seu mistério e as suas águas murmurejantes para o mar, falando 
com os homens qUe povoaram esta terra hã cerca de dez mil anos, senti junto 
deles a emoção e o frisson que se apoderaram de mim com aquela notícia, 
numa manhã nevoenta de domingo. 

Estas são as palavras da homenagem que presto ao grande vulto que tan
to serviu, que tanto dignificou a vida pública e que engrandeceu o Senado, de 
que ele foi uma das magnas partes da nossa época. (Mui to bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador José Sarney. 

O SR. JOSÉ SARNEY (MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente, a Casa ainda irâ prestar a homenagem que é de
vida à memória do Senador Petrônio Portclla. Nessa oportunidade, o nosso 
partido dirá do quanto representava para o País e o que representa para a 
História Política do Brasil a figura do Ilustre extinto. Mas achei do meu de
ver, no encaminhamento do requerimento que está sobre a mesa, dizer algu
mas palavras. 

O pesar é da Casa; o pesar é: dos partidos; o pesar é do País. Mas, aqui no 
Senado, agregamos a esse pesar um sentimento pessoal que cada um de nós 
tem, quando daqui dasaparece um companheiro que, naquele instante, mais 
do que um companheiro era o nosso grande líder. 

Pablo Neruda, o grande Neruda das "Canções de Amor", em uma 
canção desesperada e também poema épico .. Dcl Canto General del Chile", 
teve oportunidade de, certa vez, transmitir esse sentimento do companheiro 
que morre no meio da jornada, quando ele diz que havia entre eles o senti
mento de que tombava no meio da casa, e ali estava, a grande árvore que ti
nha sido panâgio c sombra para todos eles. 

Acredito que também aqui, no Senado Federal, cm cada um de nós, nes
te instante, a própria Casa ainda respira a presença daquela grande ausência 
que era o Senador Petrônio Portella. Temos ainda o sentimento, na abertura 
de nossos trabalhos, de que aquela grande árvore está caída e tombada no 
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meio da Casa; e a nossa lembrança, certamente, se volta para o que ele repre
sentou para a vida pública, o que ele representou para a política, o que ele re
presentou para o Parlamento. Sabemos todos que a glória política é vivida de 
instantes; a glória política ê vivida de lampejos; a glória política ê vivida, às 
vezes, de um gesto, de um aparte, de uma emenda, de uma lei que desaparece, 
morre nos Anais da Casa e fica no tempó, e no futuro é apenas motivo para 
ser pesquisada por instoriadores ou citada como exemplo longínquo. No caso 
do Senador Petrônio Portella, o que temos presente é que ele dedicou os últi
mos anos de sua vida, as suas l.lltimas horas e os seus últimos _minutos a urna 
persistente ação idealfstica, que era aquela sua obsessão da volta do País à 
plenitude democrática. 

Ninguém sabe- porqUe só ele guardou o que deve ter significado do seu 
sacrificio pessoal, o que deve ter significado para as suas dúvidas internas
o que terâ sido para ele a luta constante, diuturna, da tessitura da negociação 
em dias difíceis que ele conduziu com tamanha maeStiía. Se, hoje, o País res
pira o ar do debate livre, seria injustiça se nós negássemos que dessa liberdade, 
desse debate, dessa abertura e dessas perspectivas houve grande participação 
desse grande político que foi o Senador Petrônio Portella, que, vindo de um 
pequeno Estado, onde é tão difícil afirmar~se nacionalmente - porque co
meçamos a lutar nas lides pequenas que ficam nas pequenas coisas da provín
cia- soube vencer todas as batalhas, despojar-se de todas as penas, podemos 
dizer assim - e penas, ar, é uma palavra que terâ, talvez, o bom sentido do 
duplo sentido - de todas as penas da longa carreira política de quem de tão 
longe vem, para chegar, aqui, no âmbito nacional e impor~se pelo seu idealis~ 
mo, pela sua coragem, pelo seu talento e pela sua inteligência. 

Sr. Presidente, o nosso eminente Líder, Senador Jarbas Passarinho, ocu
pará a tribuna na sessão solene para dizer, em nome de todos nós, a nossa 
grande mágoa e para fazer o grande elogio que ele merece. Neste instante, 
apenas agrego meu pesar pessoal à voz dos companheiros que aqui fala
ram, para dizer que ainda sinto no ar, pairando nesta Casa, a presença e o 
exemplo do grande politico que foi o Senador Petrõnio Portella. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Bernardino Viana, 

O SR. BERNARDINO VIANA (PI. Para encaminhar a votação. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Não sei se o Piauí terno direito de reivindicar para si o gesto de agradeci
mento pelas palavras que foram proferidas pelos diversos Senadores de vários 
Estados. Realmente, Petrônio Portella, de um certo tempo a esta parte, não 
era apenas um piauiense, ele era um nome nacional e, assim, se confundia 
com a personalidade e com a naturalidade de diversos estados piauienses. 
Raro o lugar em que não tivesse amigos e, neste momento, vimos São Paulo, 
Ceará. Maranhão, Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba e tantos ou~ 
tros EStados se pronunciarem como se estivessem se pronunciando por um 
conterrâneo, por um homem nascido no mesmo Estado, na mesma plaga. 

ê por tudo isto que, neste instante, com rápidas palavras, quero agrade
cer comovido, como piauiense, esta homenagem que, neste instante, se pres~ 
tou, no encaminhamento de votação deste requerimento1 ao g.tande Líder Pe
trônio Portella. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 

A Mesa deseja se associar às demonstrações de pesar prestadas, neste 
momento, à memória do Senador Petrônio Portella. Foram elas de tal elo~ 
qOência, tão sentidas, que nelas poderíamos ver uma antecipação da posteriM 
da de. Por certo, como bem acentuaram alguns dos Srs. Senadores, nós ainda 
sentimos aqui, bem _viva, palpitante, presente, a personalidade do eminente 
Líder que tendo por duas vezes, por dois biênios, ocupado a Presidência desta 
Casa, soube honrá-la e dignificâ~la, conduzindo os seus trabalhos dentro da
quele espírito de sentimento político e de justiça, do qual, por certo, não se 
afastavam os sentimentos e os deveres partidários, mas deveres que ele jamais 
colocara acima do que acreditou serem os interesses da Pátria e os interesses 
do Senado. Por isto mesmo, _a posteridade guardMâ de Petrônio Portella 
aquela figura realmente rara e extraordinâria que honrou a classe política, 
que dignificou a vida pública e que se perpetuará nas páginas da História do 
Brasil. 

Atendendo à deliberação ·da Casa, que dentro de mais alguns dias pro# 
moverá uma sessão especial em memória do eminente homem público, 
associo-me, em nome da Mesa, a tão justas homenagens. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de levantar a sessão, a Pre
sidência designa para a Ordem do Dia de amanhã as matérias constantes da 
pauta de hoje, assim constituída: 

REQUERIMENTO N• 542, DE 1979 

Votação. em turno único, do Requerimento n9 542, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação o trecho Campo Grande-Maracaju-Ponta 
Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

2 

REQUERIMENTO N• 543, DE 1979 

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 543, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 304, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação o trecho Porto Murtinlto-Caracol-Bela 
Vista-Ponta Porã-Amambaf-Iguatemi-Guafra (PR), nos Estados de 
Mato Grosso do Sul e Paranã. 

3 

REQUERIMENTO N• 515, DE 1979 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 575, de 1979, de autoria 
do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do, das Ordens do Dia dos Ministros do Exército e da Aeronáutica, do 
Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do Chefe do Estado
Maior da Armada, lidas em 27 de novembro de 1979, alusivas à passagem do 
449 aniversário da Intentona Comunista no Brasil. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 577, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
oração fúnebre, proferida pelo Senhor Eduardo Rocha Virmond, na ocasião 
do sepultamento do Senador Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Está encerrada a sessão. 

( Levanta~se o sessão às 15 horas e 45 minutos.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de Estudo e- Parecer sobre a Mensagem n~' 130, de 
1979 ( CN), do Senhor Presidente da República submetendo à apre
ciação do Congre..., Nacional o texto do Decreto-lei n• 1.713, de 19 
de novembro de 1979, que "dispõe quanto ao Imposto de Renda devido 
na fonte sobre rendimer.tos do trabalho assalarladott. 

I• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE 
DEZEMBRO DE 1979 

Ás dezesseis horas do dia quatro de dezembro do ano de mil nove
centos e setenta e nove, na SaJa Clóvis BeviJácqua, reúne-se a Comissão Mista 
incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n• 130, de 1979 (CN), do 

Senhor Presidente da República submetend~ à apreciação do Congresso Na
cional o texto do Decreto-lei n• 1.713, de 19 de novembro de !979, que "dis
põe quanto ao Imposto de Renda devido na fonte sobre rendimentos do tra~ 
balho assalariado", presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente. Jor
ge Kalume, Jutahy Magalhães, Saldanha Derzi, Aderbal Jurema, Bernardino 
Viana, Moacyr Dalla e Deputados Fernando Magalhães, Jos~ Carlos Fagun
des, Osmar Leitão, Nilson Gibson e Victor Fontana. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Lenoir Vargas, Alberto Silva, Gastão MUller e Deputados 
Fernando Gonçalves, Antônio Ferreira, Honorato Vianna, Leorne Belém, 
Jorge Vargas e Ruy Silva. 

De acordo com o Regimento Comum, são abertos os trabalhos pelo Se
nhor Senador Jutahy Magalhães, declarando que irá proceder à eleição do 
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Presidente e do Vice-Presidente da Comissão. Distribuídas as cédulas, é con
vidado para funcionar como escrutinador o Senhor Serladàr Raimundo Pa
rente. 

Procedida a eleição, verifica-se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Senador Saldanha Dorzi ....................•..•..... 
Em branco ... ·~ .........•...•.•....... ~ .......... · .• 

Para Vice-Presidente: 

II votos 
I voto 

Senador Aderbal Jurema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 votos 
Em branco ........................ ~ .. ··••·•••·••··•· 1 voto, 
São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 

Comissão, os Senhores Senadores Saldanha Derzi e __ Aderbal Jurema. 
Assumindo a Presidência, o §CilhO:C SenadOi-~-SaldS:nhaDe~zi agra

dece em nome do Senhor Senador Aderbal Jurema e no seu próprio, a honra 
com que foram distinguidos e designa o Senhor Deputado Nilson Gibson 
para relatar a matéria. 

Prosseguindo, o Senhor Presiderite convoca uma reUnião às 17:30 horas 
para que seja apreciado o parecer do Senhor Relator. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Ha
roldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, serã assinada pelo Senhor Presidente, demais Membros da 
Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem D'i' 130, de 1979 
( CN), do Senhor Presidente da República submetendo à apreciação do 
Congresso Nacional o texto do DecretO-lei n~ 1. 713, de 19 de no
vembro de 1979, que "dispõe quanto a~ Imposto de Renda devido na 
fonte sobre rendimentos do trabalho assalariado". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1919 

Constantes da pauta, são apreciadas as seguintes proPosições: 
Projeto ·de Lei da Câmara n• 14/79, que "dá nova redação ao artigo 42 

da Lei n• 5.108, de 21 do setembro do 1966 (Código Nacional do Trânsito)". 
Relator: Senador Affonso Camargo. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei do Senado n~ 277/79, que 6 'determina prazo máximo para 
a instalação de telefones adquiridos atravês de financiamento e dâ outras pro
vidências". Relator: Senadór EVandio Carreira. AprOvado parecer favorável 
- nos termos do Substitutivo - CT, que apresenta. 

Projeto de Lei do Senado n~ 273/79, que ••acrescenta parAgrafo ao artigo 
32 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro do !966- C<)digo Nacional de Trânsi
to". Relator: Senador Lãzaro Barboza. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 77/78, que "regulamenta a profissão dos 
trabalhadores em transportes rodoviários e dá outras providências". Rela
tor: Senador Pedro Pedrossian~ Aprovado parecer favorável. 

Nada mais havendo a tratar, encerraase a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, qu~ lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL 

12• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1979 

Aos vinte e nove dias da mês de novembro de mil novecentos e setenta e 
nove, às nove horas e trinta minutos, na Sala Ruy Barbosa, presentes os Se
nhores Senadores Evandro Carreira - Presidente, Raimundo Parente, Ber
nardino Viana e Humberto Lucena, reúne-se a Comissão de Serviço Público 
Civil. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lãzaro Barboza, Henrique de la Rocque e Alberto Silva. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da ·pauta; são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei da Câmara n~- 87/79, que .. restabelece direito de servido

res públicos, no caso que especifica". Relator: Senador Humberto Lucena. 
Às dezessete horas e trinta minutos do dia quatro de dezembro do ano de. Aprovado parecer favorável. 

mil novecentos e setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Comis- Projeto de Lei da Câmara n9 91/79, que "inclui o curso superior de nutri
são Mista incumbida de estudo e parecer sobre a Mensagem n~ 130, de 1979 1 cionista entre os enumerados pela Lei n~ 6.433, de 15 de julho de 1977, para 
(CN), que .. dispõe quanto ao Imposto de Renda devido na fonte sobre rendi- ingresso na categoria de sanitarista". Relator: Senador Raimundo Parente. 
mentos do trabalho assalariado", do Senhor Presidente da República sub- Aprovado par~er favorável. 
metendo à apreciação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n9l.713, Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
de 19 de novembro de 1979, presentes os Senhores Senadores Raimundo Pa- Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que, lida e a pro
rente, Jorge Kalume, Jutahy Magalhães, Saldanha Derzi, Aderbal Jurema, vada, serã assinada pelo Senhor Presidente. 
Bernardino Viana, Moacyr Dalla e Deputados Fernando Magalhães, José 
Carlos Fagundes, Osmar Leitão, Nilson Gibson e Victor Fontana. 

Deixam de comparecer, por motivo justifiCado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Lenoir Vargas, Alberto Silva, Gastão Müller e Deputados 
Fernando Gonçalves, Antônio Ferreira, Honorato Vianna, Leorne Belém, 
Jorge Vargas e Ruy Silva. . .. 

Havendo número regimental, o Senhor Senador Saldanha Derzi, Presi
dente da Comissão, propõe a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior 
que, logo após, é dada como aprovada. 

Prosseguindo, a palavra é concedida ao Senhor Deputado Nilson Gib
son, Relator, que emite parecer favorável, nos termos de Projeto de Decreto 
Legislativo que oferece como conclusão. 

Colocado em discussão e votação, ê o parecer aprovado por unanimida-
de. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lav~ei a presente Ata 
que, lida e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO DE_TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS 

8• REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA), REALIZADA EM 28 DE 
NOVEMBRO DE 1979 

Aos vinte e oito de novembro de mil novecentos e setenta e nove, às onze 
horas, na sala de reuniões do Anexo .. B", presentes os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo - Presidente em exercício, Affonso Camargo, Evandro Car
reira, Lázaro Barboza e Pedro Pedrossian, reúne-se a Comissão de Transpor
tes, Comunicações e Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Benedito Ferreira e Orestes Quércia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

22• REUNIÃO, REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 1979. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de mil novecentos e setenta e 
·nove, às onze horas, na Sala Clóvis Bevilacqua, com a presença dos Senhores 
Senadores Lenoir Vargas- Presidente em exercício, Nelson Carneiro, Fran
co Montoro, Moacyr Dalla, Humberto Lucena, Raimundo Parente, Jutahy 
Magalhães, Henrique de La Rocque e Jaison Barreto, reúrie-se a Comissão de 
Legislação Social. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Helvidio Nunes, Jessé Freire e Aloysio Chaves. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constantes da pauta, são apreciadas as seguintes proposições: 
Projeto de Lei do Senado n• 147/78, que "acrescenta parágrafo único ao 

artigo 3• da Lei n• 5.859, de 11 do dezembro do 1972". Relator: Senador Nel
son Carneiro. Aprovado parecer contrário. 

_ Subemendas n~s 1 e 2 ao Projeto de Lei da Câmara n~ 170/74, que '~dis
poe sobre o exercício da profissão de motorista de tâxi e dá outras providên
cias". Relator: Senador Franco Montoro. Aprovado parecer favorável. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 15/79, que 60dispõe sobre a reabertura do 
prazo, antes previsto na Lei n9 5.480, de lO de &gosto de 1968, para aplicar 
aos trabalhadores avulsos as disposições da Lei n~ 5.107, de 13 de setembro de 
1966, que cria o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dã outras provi
dências". Relator: Senador Moacyr Dalla. Aprovado parecer contrário, com 
voto vencido, em separado, do Senador Humberto Lucena e, também, do Se
nador Nelson Carneiro. 

Projeto de Lei da Câmara n~41/79, que "acrescenta parágrafo ao artigo 
n~ 643 da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Raimundo 
Parente. Aprovado parecer contrário. 

Projeto de Lei da Câmara n~ 11/79, que "acrescenta parágrafo único ao 
artigo 28 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto do 1960, que "dispõe sobre a Lei Or-
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gânica da Previdência Social, e dá outras providências". Relator: Senador Le-
noir Vargas. Aprovado o parecer contrário. 

Projeto de Lei do Senado n• 98/79, que "altera a redação do artigo 130 
da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Aprovado parecer contrário. 

Projeto de Lei do Senado n~' 230/79, que .. dispensa a concordância do 
empregador no caso da opção do empregado pelo sistema de Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço". Relator: Senador Jutahy Magalhães. Aprova
do parecer contrário, com voto vencido, em separado, do Senador Humberto 
Lucena. 

Projeto de Lei do Senado n9 45/79, que .. acrescenta e modifica a redação 
de dispositivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de !966- Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço". Relator: Senador Jessé Freire. Em virtude da 
ausência do relator, o Senhor Presidente pede que o Senador Raimundo Pa
rente faça a leitura do relatório. Aprovado parecer contrário, com voto venci
do, em separado, do Senador Humberto Lucena. 

Projeto de Lei do Senado _n9 118/79, que .. altera a redação do '"caput" 
do artigo 532, da Consolidação das Leis do Trabalho". Relator: Senador Rai· 
mundo Parente. Aprovado parecer contrário. 

Proj~to de Lei do Senado_ n9 _255/19, que "dispõe que para efeito de apo
sentadoria por tempo de serviço, é considerada data do desligamento do em
prego a da decretação da falência, extinção da empresa ou ajuizamento de re
clamação na Justiça do Trabalho". Relator: Senador Jutahy Magalhães. 
Aprovado parecer favoráveL 

Projeto de Lei do Senado n~' 250/79, que "determina que os empregados 
de estações do interior farão jus à remuneração correspondente ao regime de 
.. prontidão'', pelas horas que excederem às da jornada normal de trabalho". 
Relator: Senador Jaison Barreto. Aprovado parecer favorável, nos termos da 
Emenda n9 1-CLS que apresenta. 

Por solicitação do relator, Senador Jaison Barreto, ê retirado de pauta o 
Projeto de Lei do Senado n9 153/79, que "assegura ao segurado aposentado 
por invalidez a volta ao trabalho". 

O Senhor Presidente agradece, então, a colaboração de todos, já que esta 
serâ a última reunião do ano. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a preserife--Ata -q-Ue, lida e apro
vada, será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição n9 38, de 1979 (CN), que "acrescenta dispositivos aos 
artigos 43 e 57 da Constituição Federal". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 6 DE NOVEMBRO DE 1979 

Às dezessete horas do dia seis de novembro do ano de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Coinissão Mista incum
bida de estudo e parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n9 38, de 
1979 (CN), que "acrescenta dispositivos aos artigos 43 c 57 da Constituição 
Federal", presentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Almir Pinto, 
Affonso Camargo, Alberto Silva, Vicente Vuolo, Mendes Canalc e Deputa
dos Altair Chagas, lgo Losso, Oswaldo Melo, Ricardo Fiúza, Felippe Penna 
e José Torres. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Lomanto Júnior, Cunha Lima, Tancredo Neves, Josê Richa, Lâzaro Barboza 
e Deputados Gomes da Silva, Josias Leite, Antônio Russo, Hêlio Duque e 
Roberto Carvalho. 

Havendo número regimental, o Senhor Deputado José Torres, Presiden
te da Comissão, comunica aos Parlamentares presentes o recebimento de ati
cios das Lideranças da ARENA e do MDB, no Senado Federal e na Câmara 
dos Deputados, indicando o Senhor Senador Almir Pfnto e Deputado Anw 
tônio Russo, respectivamente, em substituição aos Senhores Senador Arnon 
de Mello e Deputado Carlos Santos, para integrarem a Comissão. 

Prosseguindo, a palavra é concedida ao Senhor Senador Raimundo Pa
rente, Relator da Matéria, que emite parecer contrâdo--a-Proposta de Emenda 
à Constituição n• 38, de 1979 (CN). 

Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por unanimida
de. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n9 27, de 
1979 (CN), que "estende aos funcionários aposentados da Adminis
tração Direta e das Autarquias Federais as vantagens financeiras de-. 
correntes da aplicação do Plano de Classificação de Cargos instituído 
pela Lei n~' 5.645, de I O de dezembro de 1970, e dá outras providên~ 
cias". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 9 DE OUTUBRO DE 1979 

Às dezessete horas do dia nove de outubro do ano de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala Clóvis Bevilâcqua, reúne-se a Comissão Mista incum~ 
bida de estudo e parecersobre o Projeto de Lei n• 27, de 1979 (CN), que "es
tende aos funcionários aposentados da Administração Díreta e das Autar
quias Federais, as vantagens financeiras decorrentes da aplicação do Plano de 
Classificação de Cargos institufdo pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, e dã outras providências", presentes os Senhores Senadores Henrique 
d<:_ La Rocque, Bernardino Viana, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Passos 
Porto. Affonso Camargo, Humberto Lucena e Deputados Augusto Lucena, 
Antônio Dias, Alvaro Gaudêncio, Darcílio Ayres, Oss_ian Araripe, Túlio Bar
celos, Luiz Cechinel, Peixoto Filho e Athiê Coú.ry. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Raimundo Parente, Lázaro Barboza, Nelson Carneiro, Evelásio Vieira e De .. 
putados Juarez Furtado e Sérgio Ferrara. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Senador Humberto Lucena, que propõe, à Comissão, a dispensa da 
leitura da Ata da reunião anterior que, logo apos, é dada como aprovada. co .. 
munica, ainda, o recebimento de oficio da Liderança da Arena na Câmara 
dos Deputados, indicando o Senhor Deputado Darcflio Ayres, para integrar 
a C~missão, em substituição ao Senhor Deputado Francisco Rossi, e, que ao 
Projeto foram apresentadas 9 (nove) emendas, julgadas pertinentes pela Pre-
sidência. · · 

Prosseguindo, o Senhor Senador Humberto Lucena Presidente da Co~ 
missão, concede a palavra ao Relator da Matéria, Deputado Antônio Dias, 
que emite parecer favorável ao Projeto e contrário às emendas apresentadas. 

Em seguida, o Senhor Senador Humberto Lucena, passa a Presidência 
ao Senhor Senador Passos Pôrto, Vicc-Presidente, para que possa discutir a 
matéria e defender emendas por ele apresentadas. 

Colocado em discussão, usaram da palavra os Senhores Senadores Hum~ 
berto Lucena, Murilo Badaró, Jutahy Magalhães, Henrique de La Rocque e 
Deputados Peixoto Filho, Athiô Coury c Tdlio Barcelos. 

Encerrada a discussão, a Presidência coloca a matéria em votação, res
salvados os destaques apresentados. Em votação, a Comissão aprova, em 
parte, o parecer do Relator, favorável ao Projeto, com a alteração contida 
pela aprovação do destaque oferecido à Emenda n9 8, rejeitando-se as demais. 

Nada mais havendo a tratar, encerra~sc a reunião e, para constar, eu, 
Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, é assinada pelo Senhor Presidente e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
129, de 1979 ( CN), do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei n91.712, de 
14 de novembro de 1979, que "dispõe sobre a arrecadação das contri~ 
buições ao Instituto do Açúcar e do Álcool e dá outras providências". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Aos quatros dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e setenta 
e nove, às dezoito horas, na "Sala Clóvis Bevilácqua, presentes os Senhores 
Senadores Passos Porto, Arnon de Mello, Almir Pinto, Bernardino Viana, 
Raimund? Parente, José Lins, Benedito Canelas c Deputados Josias Leite, 
Daso COimbra, Antônio Florêncio, Saramago Pinheiro e Pedro Caralo, 
reúne-se a Comissão Mista, incumbida de examinar e emitir parecer sobre a 
Menságem n• 129, de 1979 (CN), do Senhor Presidente da República subme
tendo à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 1.712, 
de 14 de novembro de 1979, que ''dispõe sobre a arrecadação das contri
buições. ao Instituto do Açúcar e do Ãlcool e dá outras providências". 

J?eixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Hennque de La Rocque, Luiz Cavalcante, Mendes Canale, Jessé Freire e 
Deputados Edilson Lamartine, Antônio Gomes, Inocê"nçio Oliveira Arnaldo 
Schmit Júnior, Adolpho Franco e Cláudio Estrassburger. ' 

Havendo número regimental, são abertos os _trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Josias Leite, que solicita, nos termos regimentais, a dispen-
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sa da leitura da Ata da reunião anterior, que, logo a~~ós é dada como aprovaN 
da. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Senador 
Josê Lins, que emite parecer faVoi'âvel à Minsagem n9 129, de 1979 (CN), nos 
termos de Projeto de Decreto Legislativo _que oferece como conclusão. 

Posto em discussão e vOtação é o parecer aprovado, sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 

Lopes de Sã, Assistente da Comissão, a presente Ata, que; lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente, demais mem)?ros da Comissão e vai à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
126, de 1979-CN, do Senhor Presidente da República submetendo à 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto-lei IJ9 1.710, de 
31 de outubro de 1979, que "estende a gratificação de produtividade 
aos casos que especifica, e dá outras providências't. 

2• REUNIÃO·;--RFALIZADA EM 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de_mil novecentos e setenta 
e nove, às dezesseis horas e quinze minutOS, na Sala Clóvis Bevilâcqua, preN 
sentes os Senhores Senadores Raimundo Parente, Gabriel Hermes, Jorge Kaw 
lume, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Almir Pinto, João 
Calmon, Lenoir Vargas e Deputados Adriano Valente, Rafael Faraco, SaraR 
mago Pinheiro e Victor Fontana, reúneNse_ a _Co~issão Mista incumbida de 
examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 126, de 1979-CN, do Senhor 
Presidente da República, submetendo _à de!iperação do Congresso Nacional o 
texto do Decreto-lei n' 1.710, de 31 de outubro de 1979, que, "estende a Gra
tificação de Produtividade aos casos que especifica, e dã outras providênN 
cias". __ " _ 

Deixam de comparecer, por motiVo justific~(:fo~ os Senhores Senadores 
Henrique de La Rocque, Eunice Michilles e Deputados Chistovam Chiara
dia, Edilson Lamartine, Marão Filho, Airon Rios, Á_ngeJo Magalhães, Isaac 
Newton e Adhemar Guisi. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre
sidente, Deputado Adriano Valente, que solicita, nos termos regimentais, a 
dispensa da leitura da Ata Oa reunião anterior, que, logo após, é dada como 
aprovada. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Relator, Sena
dor Bernardino Viana, que emite parecer favorável à Mensagem n"' 126, de 
1979 (CN), nos termos de Projeto de Decreto Legislativo que oferece como 
conclusão. 

Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado sem restrições. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu Eli

zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, 
que lida e aprovada, será assinada peJo Senhor Presidente, demais membros 
da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 
129, de1979 (CN), do Senhor Presidente da República, submetendo ã 
deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~Iei n9 1.712, de 
14 de novembro de 1979, que "dispõe sobre a arrecada~ão das contri
buições ao Instituto do Açúcar e do Álcool, e dá outras providências''. 

i' REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALIZADA EM 4 DE 
DEZEMBRO DE 1979 

Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e setenta 
e nove, às dezcsseis horas e quinze minutos, na S~la Clóvis BevHácqua~ pre
sentes os Senhores Senadores Pas:~os Pôrto, Arnon de Mello, Almir Pinto, 
Bernardino Viana, Raimundo Parente, Jose Lins, Benedito Canelas e os Se
nhores Deputados Josias Leite, Daso Coimbra, Antonio Florêncio, Sarama
go Pinheiro e Pedro Carolo, reúne--se a Comissã9 Mista incumbida de examiN 
nar e emitir parecer sobre a Mensagem n9 129, de 1979 (CN), do Senhor PresiN 
dente da República, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o texN 
to do Decreto-lei n• 1.712, de 14 de novembro de 1979, que "dispõe sobre a 
arrecadação das contribuições ao Instituto do Açúcar e do Álcool, e dâ ou
tras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Henrique de La Rocquc, Luiz Cavalcante, Mendes Canale, Jessé Freire e os 
Senhores Deputados Edilson Lamartinc, Antonio Gomes, Inocêncio de OliN 
veira, Arnaldo Schmitt Júnior, Adolpho Franco e Cláudio Strassburger. 

De acordo com o que preceítua o Regimento Comum, assume a Presi
dência, eventualineflte, o Senhor Senador Almir Pinto, que declara instalada 
a Comissão. - -

Em obediência a dispositivo regimental, o Senhor Presidente esclarece 
que irá proceder à eleição do Presidente e Vice-Presidente. Distribuídas as cé
dulas de votação, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor Deputado 
Pedro Carola para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verifica~se o seguinte resultado: 

Para Presidente: 
Deputado Josias Leite ... ·-· .... ~ •.......•.... ~ ...•... 
Deputado Antônio Florêncio ........ ~ ................ . 

Para Vlce-Presidente: 
Deputado Daso Coimbra ............................ . 
Deputado Saramago Pinheiro .... ~ . _ ..• ~ •.. ~ .•....... 

10 votos 
2 votos 

10 votos 
2 votos 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da 
ComiSsão, os Senhores Deputados Josias Leite e Daso Coimbra. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Josias Leite agradece, em 
nome do Deputado Daso Coimbra e no seu próprio, a honra com que foram 
distinguidos, e designa o Senhor Senador José Lins para relatar a matêria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Mauro 
Lopes de Sá, Assistente da Comissilo, a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor PresideÍÚe,-demais membros da Comissão e vai à 
publicação. 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de examinar e emitir parecer sobre a Mensagem 
n' 126, de 1979-CN, do Senhor Presidente da República submetendo 
à deliberação do Congresso Nacional o texto do Decreto~lei n9 1. 710, 
de 31 de outubro de 1979, que "estende a Gratificação de Prodt~tivida
de aos casos que especifica, e dá outras providências". 

1• REUNIÃO (INSTALAÇÃO), REALiZADA EM 03 DE 
DEZEMBRO DE 1979. 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de mil novecentos e setenta e 
nove, às dezesseis horas e quinze minutos, na Sala Clóvis Bevilâcqua, presen
tes os Senhores Senadores Raimundo .Parente, Gabriel Hermes, Jorge Kalu~ 
me, Bernardino Viana, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Almir Pinto, João 
Calmon, Lenoir Vargas e Deputados Adriano Valente, Rafael Faraco, SaraN 
mago Pinheiro e Victor Fontana, reúne-se a Comissão Mista incumbida de 
examinar e emitir parecer sobrC -a Mensagem rt9 126, de 1979-CN, do Senhor 
Presidente da Reptíblica submetendo à deliberação do Congresso Nacional o 
texto do DecretoNlei n9 I .710, de 31 de outubro de 1979, que "estende a Gra
tificação de Produtividade aos casos que especifica, e dã outras providên
cias". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Henrique de: La Rocque, Eunice Michiles e Deputados Christóvam ChiaraN 
dia, Edilson Lamartine, Marão Filho_, Airon Rios, Á_ngelo Magalhães, Isaac 
Newton e Adhemar Ghise. 

De acordo com o que preceitua o Regimento Comum, assume a Presi· 
dência, eventualmente, o Senhor Senador Almir Pinto, 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. Distribuídas 
as cédulas de votação, o Senhor Senador Almir Pinto convida o Senhor 
Deputado Saramago Pinheiro para funcionar como escrutinador. 

Procedida a eleição, verificaNse o seguinte resultado: 

Para Presidente: 

Deputado Adriano Valente ..........•................. 
Deputado Rafael Faraco ..•........•.•................ 

Para ViceNPresidente: 

Deputado Edilson Lamartine .. , .... -._ ........ -. ~ ....•... 
Em Branco ....................•.......... -.•.. ~ ...••. 

12 votos 
I voto 

12 votos 
I voto 

São declarados eleitos, respectivamente, Presidente e Vice·Presidente, os 
Senhores Deputados Adriano Valente e Edilson Lamartine. 

Assumindo a Presidência, o Senhor Deputado Adriano Valente:, agrade-. 
ce em nome do Senhor Deputado Edilson Lamartine e no seu próprio, a hon
ra com que foram distinguidos e designa o Senhor Senador Bernardino Viana 
para relatar a matéria. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, EliN 
zabeth Gil Barbosa Vianna, Assistente: da Comissão, lavrei a presente Ata, 
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que lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. demais membros 
da Comissão e vai à publicação. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

13• REUNIÃO, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 1979. 

Ás dez horas do dia treze de novembro do ano de mil novecentos e seten~ 
ta e nove, na Sala de Reuniões do Anexo .. B", presentes os Senhores Senado
res João Calmon - Presidente, Pedro Pedrossian, Adalberto Sena, Evelásio 
Vieira e Jutahy Magalhães, reúne-se a Comissão de EdUcação e Cultura. 

Deixam de comparecer os Senhores Tarso Dutra, Aloysio Chaves, Ader
bal Jurema, Eunice Michiles e Franco Montoro. 

~ dispensada a leitura da Ata da reunião anterior, que ê dada como 
aprovada. 

Pela Senhora Senadora Eunice Michiles 
Parecer favorável ao Projeto de Lei do Senado n9 125/79, que altera a 

Lei n9 5.988, de 14 de dezembro de 1973- que regula os direitos autorais e 
dâ outras providências. 

Colocado em discussão e votação o parecer do relator, é o mesmo apro
vado. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Sergio da 
Fonseca Braga, Assistente da Comissão; a presente Afa: que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

7• REUNIÃO, REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 1979. 

Às dez horas do dia vinte e três de agosto do ano de mil novecentos e se
tenta e nove, no Auditório do Anexo "B", presentes os Senhores Senadores 
João Calmon- Presidente, Adalberto Sena, Evelâsio Vieira, Jutahy Maga
lhães, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Arnon de Mello, Franco Montoro, 
Aderbal Jurema e a Senhora Senadora Eunice Michiles, reúne-se a Comissão 
de Educação e Cultura. 

Iniciando os trabalhos, o Senhor Presidente propõe seja dispensada a lei
tura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada, e, em seguida, 
convida o Prof. José Carlos de Almeida Azevedo- Reitor da Universidade 
de Brasília, a ocupar o lugar de honra à Mesa. 

Dando prosseguimento, o Senhor Senador João Calmon concede a pala
vra ao Prof. José Carlos de Almeida Azevedo, que presta o seu depoimento 
sobre "Universidade Aberta". 

Encerrada a fase expositiva, iniciam-se os debates, deles participando os 
Senhores Senadores Evelásio Vieira, Adalberto Sena, Arnon de Mello e 
Aderbal Jurema. 

Ao final, o Senhor Presidente agradece a palestra do ilustre convidado 
assim como a presença do Sr. Edilson Cid Varela, Diretor~Superintendente 
dos Diários Associados, Prof. Aristósios Christódulos, da Open University, 
da Representante da CETEB, e demais participantes e determina, em seguida, 
que as notas taquigráficas, tão logo traduzidas, sejam publicadas. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, Si}
nia de Andrade Peixoto, Assistente da Comissão, lavrei a presente Ata, que, 
lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente. 

ANEXO À ATA DA 7• REUNIÃO 
Da Comissão de Educação e Cultura 
Universidade Aberta 
Palestra do Professor José Carlos de Almeida Azevedo- Reitor 
da UnB 
Reunião realizilda no dia 23 de agosto de 1979 
Às 10.00 horas. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) _: Srs. Membros da Comíssão de 
Educação e Cultura do Senado. Por iniciativa do então Presidente do Senado 
Federal, Senador Petrônio Portella, foi celebrado um convênio entre a Câffia
ra Alta e a Universidade de Brasflia, para a complementação do projeto de 
Educação. Em tempo recorde, inferior a 90 dias, o professor José Carlos de 
Almeida Azevedo mobilizou o brain-trust desta Universidade que é um orgu
lho de todos nós brasileiros e apresentou 19 contribuições das figuras mais 
notáveis da educação em nosso País. 

Portanto, a Comissão de Educação e Cultura serâ profundamente grata 
ao Professor José Carlos de Almeida Azevedo, cujo curriculum vitae jâ foi 
apresentado em nossa comissão. 

E com o maior praz-er, com imensa honra, que concedo a palavra ao Pro
fessor José Carlos de Almeida Azevedo para proferir a sua conferência sobre 
a sua open universit}', uma das mais beneméritas iniciativas. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO- Eminentes Sena
dores, Srs. Congressistas,- Sfs. Professores. 

Eminente Senador João Calmon, a história da educação brasileira hâ de 
·deixar para V. Ex•- que se dedica há tantos anos, com prejuízo pessoal e ou
tros de variadas ordens -lugar de destaque. Homem desassombrado, culto, 
a quem tanto deve este País, V. Ex• resolveu fazer de sua atividade parlamenw 
tar um sacerdócio em prol do aprimoramento da educação nacional, ainda 
tão desvalida nos dias de hoje, em decorrência de desacertos e de interpre
tações pessoais do problema da educação em épocas Passadas. A história da 
educação e não somente a história do pensamento político brasileiro, hâ de 
lhe reservar o lugar de destaque naquele templo onde nem a constância do 
tempo poderâ apagar o seu honrado nome. 

Sr. Senador, a decisão de criar a universidade aberta na Inglaterra, foi 
uma decisão política, um ato político, anunciado no dia 8 de setembro de 
1973, como firme compromisso do Partido Trabalhista que a seguir iria assu
mir o Governo Britânico. 

Cito deste livro sobre a história da Open University palavras de Harold 
Wilson, então 19-Ministro e um dOs maiores eritusiastas dessa idéia que fruti
ficou. Hoje, seis anos depois de sua criação, ela congrega o maior contingen
te de estudantes da Inglaterra, num total de 60.000 em cursos regulares, que 
conduzem a diploma de graduação, e em outros cursos mais 18 mil estudan~ 
tes; a Open desfruta, do ponto de vista legal, de iguais prerrogativas que as 
milenares universidades inglesas e, do ponto de vista de qualidade, como terei 
oportunidade de expor a seguir, nada lhes fica a dever. 

De Harold Wilson, cito as segui~tes pala~ra~: 

"O texto e o esboço geral para proposta da criação da open uni
versity tinham sido manuscritos na missa do dia de pãscoa, na vés
pera do início da campanha, e não integravam ainda, portanto, a 
plataforma política, nem o manifesto do Partido Trabalhista. Mas a 
história política da Inglaterra está cheia de exemplos da firme deter
minação do }9~Ministro de usar os grandes recu~sos de sua função 
p·ara aprovar projetes desta natureza. A oposição ao projeto foi ma
ciça e ele encontrou uma imprensa unanimemente hostil. E lembro· 
me apenas de uma receptividade favorãvel: a do jornal The Econo
mist. No universo da educação a oposição das universidades e dos 
cursos de extensão e das demais autoridades foi unânime. Os depar
tamentos do Governo, de forma particular o de Educação, Ciência e 
Fazenda, também foram unanimemente cépticos, notando-se ainda 
uma grande falta de entusiasmo de outros Ministros de Estado. To~ 
da via, a situação veio a modificar-se paulatinamente, primeiro com 
a nomeação de Lady Jane Lee, como Secretária do Parlamento (ob
servem, Senhores senadores, que a criação da Open foi iniCiativa 
do Parlamento inglês, com total apoio do Partido Trabalhista) e, a 
seguir do Ministro da Educação e Ciência, com a atribuição de pa
tr.ocinar as artes e criar a Open University. 

Menos tímida do que: eu fora, Jane Lee com o apoio de Lord 
Goodman e do Comitê de Planejamento, dirigido por Sir Peter V e~ 
nables, rejeitaram a idéia de um consórcio de universidades para 
examinar e organizar o empreendimento. A open university, no en
tender desses eminentes políticos e educadores, deveria ser um em~ 
pree:ndimento autônomo, deveria planejar o seu trabalho, produzir 
o seu material didático impresso, audiovisual, e conduzir a sua pró
pria pesquisa. 

O segundo ponto crucial desempenhado por mim, Harold Wil
son, e de igual significado que a indicação de Jane Lee, foi a indi
cação de Sir Walter Perry para Vice-Reitor da Universidade Aber
ta." 

Lembro aos presentes que nas universidades inglesas não há reitor; o rei
tor é a Rainha e quem. dirige a universidade é o Vice-Reitor. 

Vêem os Srs. que os ingleses não atingiram o estágiO de total democrati
zação ... 

.. A atuação de Sir Walter Perry no planejamento da universida~ 
de, em meio inteiramente hostil e com incertezas quanto à continui
dade da universidade, caso houvesse modificações do governo, fo
ram muito grandes. 

Os problemas de recrutamento de pessoal, de projeção de nú
mero de estudantes, o programa de construção, bem sucedido e rá
pido, a criação dos cursos básicos- que mencionarei mais adiante 
- o sistema de crédito, a rede regional de orientação, o estabeleci
mento do princípio de matrículas abertas sem insistir em qualifi
cações acadêmicas anteriores, a criação dos cursos, dos departa-
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mentes. das equipes dos cursos e tudo mais fOram trabalhos desen
volvidos em menos de seis __ anos. E, continua Harold Wilson, em ne
nhum momento o Parlamento ou as pessoas que assumiram a res
ponsabilidade pela criação da universidade aberta na Inglaterra, 
abriram mão de um princípio; o da preservação e do aprimoramen
to da qualidade do ensiilo." 

Termino a citação de Harold Wilson, dizendo que: 

••Nos últimos anos em Viã.gens pelo exterior eu tenho sido asse
diado por presidentes de universidades, senadores, congressistas 
para que lhes dissesse mais sobre o empreendimento da open univer
sity." 

De um Presidente norte-americano ele ouviu também dizer que não de
moraria muito que nos Estados Unidos também fossem criadas universidades 
abertas, ,ou pelo menos, uma universidade aberta em âmbito nacionaL E foi o 
que efetivamente ocorreu. 

Qual é o interesse,_ emin'efiites Senadores, em educação à distância? Há, 
nesse sistema, um benefício que o tradicional não tem; a capacidade de com 
material didático de al_ta qualidade produzido p_or um número relativamente 
pequeno de professores, levai" conhecimentos a um~ número significativamen
te elevado de estudantes, em particular em áreas dispersas do país. 

Os governos de diferentes países têm reconhecido que Sempre que hã ne
cessidade de prover melhor educação a maiores contingentes humanos, em 
todos os níveis, o enShi.ó" à distância pode fazer o seguinte: oferecer educação 
e treinamento a contingentes humanos crescentes, de forma mais rápida, mais 
eficiente e mais segura do que os métodos tradicionais; competir cOm imensa 
vantagem nos custos: os alunos da open university inglesa custam cerca de 
40% dos alunos de cursos tradicionais. Outra vantagem: evita a construção de 
imensos campi, verdadeiras cidades, hoje em dia. Vejam o ci:lmpus da Univer
sidade de São PaulO. coin os seus 40 mil estudantes, o campufJ da U niversida
de da Califórnia, -coin cerca de 200 mil estudantes, ou mesmo o do campus da 
Universidade de Brasília com seus 12 mil estudantes. 

Outro aspecto extremamente importante: ajuda o desenvolvimento ru
ral, reduzindo o fluxo de pessoas das áreas rura:is -pãia as urbanas. Um outro 
aspecto: aprimora o nfvel de qualificação à educação superior, tornando~a 
acessivc-1. aberta a contingentes signíficalivámente maiores da população. A 
•)rwn wúw?rsity inglesa, criada há 10 anos, hoje-abriga 23% dos estudantes da 
Inglaterra. E a maior universidade da Ingiaterra. 

A~ instituições de Cnsino à óistán"cia, criadas em diferentes países, devem 
:1daptar~se às suas contingências, razão pela qual deixo de analisar pecualiari
J::tde~ de$~t!-"- "i<:>temas em vfirios pafses. Hmitando-mÇ: apenas a citâ-ios: Uni
~ers!dade Mac-Guíi"e em Sidney, na Austrália; Univ'!rsídade de New_ En· 
gland. na Austrália: Universidade de Athabasca, no Canadã: Memorial Uni
-.,.;;t<'ity. nu Canadá; State University, Universidade de Ensino à Distànda, cm 
Sào José, na Costa Rica; Centro Nacional para o Ensínó à Distância, França; 
Fe:n Llniversitit. na República Federal da Alemanha; u Projeto City, na 
Jnoia: l!niversidadc do Povo~ Telaviv, Israel; Programa de Educação Televí~ 
•U<--d, na Costa do Marfim: Gak.ucn- Escola de Ensino Superior por Corres~ 
aondéncia, cm Tóquio~ Universidade de Nairobi; Instituto de Educação da 
UNESCO, em Beirute, no Líbano: a Universidade de Lagos, na Nigéria; Uni
versidade de Alamaikigal, no Paquis-tão: a Universidade Polonesa para Ensi
no de Agricultura em Nível Superior, na Polónia: Universidã.de de Pretória. 
IH:1 Afnca do Sul; Universidade Nacional para Ensino à Distância, Madri, Es
panha; Open University Inglesa em Mílton Keynes, na Inglaterra; Curso de 
Ensmamentos Politécnicos.. na Rú.s.sia: Comunity College, na Califórnia; Em~ 
pire State College, em Nova Iorque; a Universidade de Centro América, 
EUA; a Universidade Aberta da Venezuela; outra urliversida.de em Vitória, 
<\ustrália; Universidade de Sirilanca: Universidade para Ensino à Distância. 
Norue,e:a: U niversldade de 1\laryland, nos EUA, lembrando ainda que !!m· 
preendimento congénere estâ sendo criado nã. Rep-ública Popular da China, 

O problema com que defrontaram os pafses -no p6s-guerrat foi o de ofe
recer ensino de nível superior a contingentes humanos crescentes necessirio 
ao melhor funcionamento do próprio pafs. Construir mais campi ou tornar -o 
ensino de nível superior mais acessfvel e atingir maiores contingentes huma
nos.? 

De início, a opção fói Coilstrliif mais campi, ·mais cidades universitárias, 
.;ontratar mais professorest fazer mais laboratórios e toda a parafernália ad
ministrativa necessária para colocar em funcionamento, com eficiência, cida
des universitárias com populações de milhares de pessoas. 

A Inglaterra, apesar das suas milenares universidades, foi o primeiro país 
que analisou o assunto com- acerto e deu uma solução sensata. A criação de 
novas universidadc:s na Grã-Bretanha a partir de 1963 seguiu-se ao famoso 
Relatório Robbins, que analisou, entre outros aspectos, ·a demanda por cur-

sos de nível superior e a necessidade de maior número de pessoal qualificado, 
em decorrência do desenvolvimento do pais e da pressão social causada pelo 
aumento populacional. A partir daquele ano de 1963, a população universi~ 
tária inglesa cresceu de 150 mil para 340 mil habitantest nos dias de hoje, in
cluindo 80 mil alunos de pós-graduação. Foram criadas vãrias universidades 
na Inglaterra- e para poupar tempo deixo de citâ-las- além de nove esco
las politécnicas de nível superior, criadas a partir de 1948. O número de alu
nos de nível superior por habitante, na Inglat~ra, é de 1 para 79 e em nosso 
País é de 1 para 129, ou seja. quase a metade. Se conseguirmos aprimorar o 
nosso ensino de 19 e 29 graus, podemos contar com uma necessidade de aten
dimento de, pelo menos, o dobro da população universitária que temos hoje. 
E se quisermos ter equacionado esse problema, daqui a cinco ou dez anos, 
precisamos começar a pensar nele hoje; os ingleses começaram com dez anos 
de antecedência e nós podemos nos· valer da experiência daquele país. 

Acostumados a pensar no dia de amanhã, os ingleses criaram, em 1969, a 
Universidade Aberta que hoje _congre,ga o maior contingente de estudantes 
daquele país, cerca de 78 mil, dos quais 18 mil em cursos livres e 60 mil em 
cursos regulares, que conduzem a diplomas de graduação~ sem falar em cur
sos de pós-graduação, que estão sendo iniciados agora. 

Quando se fala em empreendimentos dessa natureza, sempre se pergun
ta; e a qualidade do ensino? E a possibilidade de burla? 

Os cursos de pós-graduação na Inglaterra são coordenados por um ór
gão chamado National Grants Committe que coordena o acesso e dá bolsas a 
todos os estudantes. Dos 4 mil alunos que se graduaram na Universidade 
Aberta em 1978, mil candidataram-se aos cursos de pós-graduação, em ou
tras universidades. Desses, 876 passaram; o percentual de aprovação 87 ,6%. 
Como ê assegurada a qualidade do ensino? A Universidade Aberta Inglesa 
tem as mesmas prerrogativas legais que as demais universidades, Oxford, 
Cambridge; foi criada por uma Carta Real, que fhe permite funcionar como 
estabelecimento de ensino superior. Qual é a idéia central, a idéfa básica da 
•.miversidade aberta? Há um grupo de professores, cerca de 600 professores· 
pesquisadores, que se dedicam somente à produção de material didático, que 
e da melhor qualidade existente no mundo inteiro. A Universidade Aberta 
vale-&e do tempo e recUrsos ociosOs- eXiStentes Cm quaisquer estabelecimento 
de ensino; em outras palavras, eles recebem colaboração dos professores das 
outras universidades. Há espalhada na lngftiierra uma rede de 7 mil tutores. 
Os recursos ociosos, humanos e materiais exiStentes nas universidades, é que 
~ão colocados à disposição dessa população estudantil, 78 mil estudantes, ho
j.:, na Inglaterra. 

A Open University produziu cerca de 1.500 livros didáticos, livros de lei
lUfa dirigida, com perguntas, informações complementares, bibliografia, 
rroblemas, que~tOes, t·emissões a outros livros. r(:missões a páginas anteriores 
~.; a::.!.i111 ::;ucess1vamente. O prOprio estudante avalia o que apre;1de. Além des
:-~s 1.500 livros hâ um número praticamente igual de filmes t;ducaciotuüs pro
uuzidos p~la BBC cu;a experiência no selo r de educaçào remonta a mais de 40 
anos. Há 40 anos que estão engajados em programas educativos e mantêm 
um estúdio com cerca de 300 pessoas dedícadas exclusivamente a isto, 

O aluno, na Inglaterra - onde a escolaridade de primeiro e segundo 
!luí.US- e praticame_~te de 100%- candidata~se aos cursos com uma só exigên
,;ia: ter mais de 21 anos. Obviamente isso não poderia ser aplícado aqui, no 
Brasil, por uma sér:ie de motivos. Tendo maís de 21 arios. passa por um dos 
cursos equivalentes ao nosso curso bâsico 1 de natureza intensiva, onde deve 
...:nmprovar que pode conciliar o seu ritmO de trabalho, seus compromi~sos fa~ 
nüliares com os padrões e exigênêias do curso da universidade aberta. Feito 
isso, o programa se desenvolve pelo correio e peJa televisão. Em 1976, a BBC 
de Londres colocou no ar 2.675 programas de TV educativa, as rádios coloca~ 
ram 2.562 programas; isso dâ cerca-de 60 horas por semana de programas 
.,.-Jucacionais nas televisões inglesas. 

Qual o tempo de ccupação que um aluno da universidade aberta dedica 
'' 'lUa aprendizagem? Os diferentes meios de comunicação são usados da se
guinte maneira: 65%, em leitura individual, programas de rãdio e televisão, 
,;.üo apenas lO%, porque feitos exclusivamente para complementar os- textos, 
!"azer o que os textos não podem. Por exemplo. num -curso de teatro e de dra
llta, a tmagem viva na televisão tem muito mais alcance, muito mais significa
·Jo d0 que um texto com figuras ou fotografias. O ensino orientado, 15%. Pro
gramas de exercícios e de provas - porque os alunos são avaliados, têm de 
lazer exames e relatórios- cerca de 10%. Os alunos se concentram nas uni
"v·ersidades, sob a assessoria dos professores dessas outras universidades -
pois a Universidade Aberta Inglesa não tem professores envolvidos em ensi
no. Es.'ieS professores, das outras universidades. os tutores, fazem as experiên
cias de laboratório e assistem aos estudantes e fazem os exames. 

Em 1978, o perfil dos estudantes da universidade aberta inglesa, por ocu
pação, foi o seguinte: proft!ssorés de uma maneira geral, 21 %; ocupações do-
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miciliares, 14,4%; profissões liberais, 12,2%; funCiOnários públicos e adminis- colarização superior a 6 anos. Na realidade, o Que ocorre no Brasil são coisas 
trativos, 11,7%- isso de um total de 60 mil- pessoal técnico, 9,9%; pessoas curiosas. Tenho aqui um trabalho chamado .. 0 Ensino por Correspondência, 
que não trabalham, 6,8%; pessoal do comércio, 5%; administração egerênc:ia, Uma Estratégia de Desenvolvimento Educacional no Brasil", em que o Pro-
4,5%; trabalhadores especializados, 3,5%; trabalhadores manuais, 2,7%; cien- fessor Cláudio Moura Castro e a Senhora Lúcia R.addler dos Guaranis reve
tistas e engenheiros, 2,8% forças armadas, 2,7% pessoal de comunicação e Iam que há no Brasil, matriculados em _cursos por correspondência, não de 
transporte, o restante que é 2,1 %. nível universitário, 300 mfl pessoas. 

Por conseguinte, 0 que a Inglaterra conseguiu nos dias de hoje, após 10 Nesse trabalho, há depoimentos de lavadeiras, choferes, e pessoas que 
anos de funcionamento foi retomar, num plano mais alto, a iniciativa do pró-
prio Parlamento Inglês, que remonta ao ano de 1870, quando foi aprOvado 0 obtiveram empregos por causa desse tipo de qualificação; o supletivo oficial, 
Free Education Act, documento legal que na Inglaterra tornou compulsório 0 entretanto, que foi concebido também para esse fim, para conduzir ao traba
ensino de 19 grau, a seguir, o de outros níveis. Vou me abster de ler esse Ato, lho, abriu uma via para as universidades; nada há de irregular, mas é preciso 
porque o Senador João Calmon farão lançamento hoje à tarde do Projeto que tenham qualificação mfnima e isso, áeio, muitos não têm. Coritinuare
Educação - Convênio Senado Federal Universidade de Brasília; na pãgina mos, assim, com a pós-graduação corrigindo a graduação, a graduação cor-
136 do Volume II se verifica o estado caótico cm que se encontrava a edu- rigindo 0 segundo grau, 0 segundo grau corrigindo o primeiro, o primeiro o 
cação na Inglaterra, no meio da década passada. Dentre os argumentos usa- · pré-primârio e assim até 0 maternal. 
dos por Forster, Disraeli e outros para tornarem compulsório o ensinamento Quanto gasta 0 Ministério da Educação em ensino superior? O Minis
de 19 e 29 graus, se encontrava o relativo à discussão das reivindicações dos tério da Educação gasta, hoje, cerca de 75% do seu orçamento. Esses recursos 
trabalhadores que subiriam de nível, seriam mais pragmãticas e objetivas se são destinados, na sua quase totalidade, à rede oficial. É claro que o MEC 
essas pessoas tivessem educação. Num país como 0 Brasil que ainda tem hoje atende escolas particulares, estaduais, municipais, mas a maior parte é desti-
7 milhões de crianças -na faixa de 7 a 14 anos fora das escolas, uma população nada às universidades oficiais, às autarquias e fundações. Mas quantos alu
de 23 milhões de estudantes no primeiro grau e destes, 60% pelo menos, ao fi- nos atende? Apenas 25% dos alunos do 39 grau. Só 25%. O maior orçamen
nal do primeiro ano, são reprovados Ou abandonam a escola, devemos pensar to da União, sem mencionar outros recursos recolhidos ao longo do ano, são 
simultaneamente em todo o problema educacional e dar soluções sensatas, destinados ao ensino superior e gastos com 25% dos estudantes. Hã alguma 
viãveis, que não reflitam idiossincrasias e interesses pesSoais: um programa coisa errada. 
educacional que traduza as reais necessidades de desenvolvimento e de apri- Como tem evoluído ao l0i1g"o desses últimos cinco anos o corpo docente 
moramento cultural de um país de 120 milhões de habitantes. nas universidades? Um professor universitário requer muito tempo para ser 

O que flze"ram os ingleses com a oferta de ensinamento de nível superior, bem formado, para que possa transmitir -bem aos seus alunos não apenas o 
a todos os segmentos da sua população, foi retomar, nuin plano mais alto, o que está consolidado em livros, o que é do conhecimento de todos, que pode 
que haviam feito cem anos antes, tornando compulsória, efetivamente com- ser lido como é lido na Inglaterra e em paíse~ de maior desenvolvimento que o 
pulsória, a matrícula de todos os estudantes, na faixa etária correspondente nosso - pelo próprio estudante. A população docente no Brasil em relação à 
ao nível de primeiro grau. Uma pergunta normal seria a seguinte: formam-se população estudantil era de um professor para 10 alunos em 1972 e passou 
os estudantes em quantidades; quem os emprega? para l professor para 6,7 alunos em 1977, ou seja, o número de professores 

De início houve na Inglaterra grande ceticismo a respeito dos estudantes em relação ao número de alunos praticamente dobrou. Esse índice, em pafses 
da OPEN por parte das firmas, empresas e de órgãos do Governo na contra- mais avançados é da ordem de 1 para 15, um professor para 15 alunos. O 
tação dessas pessoas. A situação mudou radicalmente há alguns anos, por um índice 6,7 não reflete boa qualidade do ensino n.o Brasil; muito pelo coo
motivo simples: é que se aperceberam de que essas pessoas - que puderam trário, significa que há professores em tempo parcial em grande quantidade e 
conciliar trabalho acadêmico, responsabilidades familiares e empregos e que outros lecionando em vários lugares. 
já têm certa idade, têm mais maturidade, mais responsabilidade e comprova- A demanda pelo ensino superior é irrefreãvel e é sobretudo justa; não 
ram seu nível intelectual- podem fazer melhores trabalhos que muitos des- pode ser mudada por lei. Não adianta mandar aprovar leis dizendo que tao
ses jovens imaturos qUe passaram pOr bancos escolares onde às vezes nem se- tos por cento dos estudantes podem chegar à universidade; isso é feito na 
quer viram os professores:: - Rússia. Mas, no Brasil e nos países democrátiCos é inexeqüivel, como é inexe-

É de todos sabido que no Brasil há uma série de deficiências relativa à qiiível aprovar uma lei proibindo migrações internas, por exemplo: as pessoas 
falta de professores, de professores qualificados. Não adianta colocar todo o continuarão indo para onde bem lhes aprouver. Então, em vez de proibir e de 
dinheiro nas universidades, ou todo no primeiro grau, ou no segundo grau, lamentar temos de oferecer opções. 
ou dar melhores salários aos professores desse ou daquele nível. A educação Cito 0 livro "Democracia e Educação'\ de John Dewey: 
deve ser tratada como um todo_ porque é um todo homogêneo. 

Nos países avançados, e esse índice se aplica de uma forma mais ou me- .. 0 comprometimento e a devoção da democracia pela edu-
nos igual a outros países, o número de matrículas no segundo grau é um terço cação é fato familiar. A explicação superficial é a de que um gover-
do número de matrículas do primeiro, e as matrículas no terceiro grau são no que depende do sufrágio popular não pode ser bem sucedido, a 
cerca de um terço das matrículas do segundo. não ser que aqueles que votam e aqueles que são votados tenham 

Se os eminentes Senadores raciocinarem com tais índices, verão que educação. Uma vez que uma sociedade democrática repudia o 
temos metade da população universitãria que deveríamos ter, comparando princípio da autoridad~ __ externa, deve encontrar um substituto vo-
com 0 primeiro grau, 30 iii.ilhões de matrículas. se, entretanto, compararmos luntário que traduza a disposição e o interesse coletivo." 

com o número de matrículas no segundo grau, 2 milhões e 200 mil, devemos Hã 2.600 anos Platão dizia que a educação deve orientar-se para o bem, 
ter apenas 700 mil estudantes ... Teríamos, com esse índice, metade dos estu- desde a infância e suscitar no home:m o desejo de tornar-se cidadão perfeito, 
dantes que temos. Em 1972, o Professor Langoni, da Fundação Getúlio V ar- capaz de governar e de ser governado com justiça. É esse Q pbjetivo da edu
gas, estimou que o universitário brasileiro, em 1972, custava 23 vezes mais cação. 
que o estudante de primeiro grau: em outras palavras, um estudante universi-
tário ocupava 0 lugar de 23 estudantes do primeiro grau. A situação mudou e, Infelizmente, em algumas instituiÇões neste País, entendem que o objeti-
tragicamente, para pior. Nesse trabalho que serã divulgado hoje, hâ referên- vo da educação é dar diploma. 
cias de que esse índice chegou a 86. O que ocorre nos outros países? O índice A partir de fevereiro deste ano a Universidade de Brasília passou a deter 
mais alto registrado pela UNESCO, foi de 46,7 vezes em 1965., mas em 1974 a todos os direitos de tradução para a língua portuguesa e distribuição, no Bra
India o havia reduzido para 7,9. E não vou citar aqui todos os PaíseS do mun- sil, de todo o material pro"duzido ou que venha a ser produzido pela Open 
do, cujo estudante universitário custa mais de 12 vezes que o de primeiro grau. University inglesa. Isso significa que dispomos, no dia de hoje, de 1.500 livros 
Mas deixem-me ler alguns: Benin, Botswana, Burundi, Zaire, Etiópia, Gana, de leitura dirigida, da melhor qualidade, e de igual número de filmes, cassetes 
Lesoto, Madagascar, Malãvia, Maurício, Nigéria, Senegal, Swasilânia, Ba- e discos. Muitos desses livros são adotados no MIT e em grandes universida~ 
rain, Bangladesh, Birmânia, Saravak e assim por diante .. São esses os países des americanas: em quase todas as universidades inglesas. Fora da rede edu
cujo estudante universitáfio custa mais de 12 vezes que o estudante de primei- cacional da Open University, foram vendidos 3 milhões de exemplares. O que 
ro grau. a UnB fez foi municiar-se de material didático de alto padrão para cumprir o 

Nesse mesmo trabalho, feito ao abrigo do Convênio Senado Federal e estabelecido nos seus estatutos: estender à comunidade ensinamentos de nível 
Universidade de Brasília, estã revelado que em São .Paulo, com todo o seu po- superior, através de seus programas de extensão. Talvez haja problemas de 
derio industrial, na sua força de trabalho, apenas 20,5% dos trabalhadores ti- natureza legal na criação de uma universidade aberta no Brasil e não é disso 
nham escolari-zação superior a 6 anos. Para o Brasil todo, apenas 12% têm es- que a UnB estã cogitando, pois se trata de atribuição dos Poderes Legislativo 
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e Executivo. Estamos atuando na área de cursos de extensão; estamos ini
ciando três cursos de éxtensão sobre Introdução à Ciência Politica, o Pensa~ 
mente Político Brasileiro, e Teoria Política. Esses cursos são feitos com a me~ 
todologia da Universidade Aberta Inglesa, mas elaborados por autores brasi
leiros, entre os quais cito: Afonso Arinos de Mello Franco, Celso Lafer, ~ja
cir Menezes, Gilberto Freyre, Hélio J3guaribe, Henry Maksoud e vãrios _ou
tros, como os senhores terão oportunidade de ver lá fora. 

Esse é o primeirO curSO- hinÇiãO-Pela UniVersidade de Brasflía com 
matrículas jã abertas no Decana to de Extensão. O primeiro curso é segunte: 

Programa: Guia de Estudo 

Unidade 1 
"Necessidade da Política" - Afonso Arinos de Mello Franco 
(UFRJ) 
"Política e Ciência Política"- Tércio Sampaio Ferraz Jr. (USP) e 
outros 

Unidade- 2 
"Autoridade e Poder"- Vamireh Chacon - (UnB) 

Unidade 3 
"Legalidade e Legitimidade" - José Eduardo Faria (USP) 
HDemocracia e Participacão"- Tércio Sampaio Ferraz Jr. (USP) 

Unidade 4 
"O Estado"- Nelson Saldanha (UFPe) 
"Formas de Estado e Governo" - Paulo Bonavides (UFCe) 

Unidade 5 
"Elites Políticas" - Orlando Magalhães de Carvalho (UFMG) 
"Partidos Políticos" -David Fleischer (UnB) 
''Grupos de Pressão''- Leda Boechat Rodrigues (UFRJ)- Walter 
Costa Porto (UnB) 

Unidade 6 
"Voto e Representacão"- Vicente Barreto (FCM) 
"Sistemas Eleitorais" -- Sully Alves de Souza (UnB) 

Unidade 7 
"Mudança Politica" - longo Ploger Carlos Henrique Cardim 
(UnB) 
"Mudanca Social" - Gentil Martins Dias (UnB) 

Unidade 8 
"O Estado e as Relações Internacionais" -Antônio Augusto Cança~ 
do Trindade (V nB) 
"Política Internacional e Poder" - Marcíllo Marques Moreira 
(UFRJ) 

Estudos de Caso 
I) Maquiâvel 
Textos: 
"Introdução ao Pensamento Político de Maquiável" - Lauro Esco~ 
rei 
"O Príncipe" (com guia para leitura) 
"Sobre Maquiável" - Afonso Arinos de Mello Franco, Marcnio 
Marques Moreira, Rolf Kuntz, Isaiah Berlin, Ra:ymundo Aron e Gar
rett Mattlngly 
11) Liberalização 
Textos: 
"A experiência Espanhola" - V amireh Chacon 
''Da Revolução ã Liberalização''- Ernest Gellner, Raymond Aron, 
Ralf Dahrendorf, Karl Popper. 
"A Nofa Liberdade'' - Ralf Dahrendorf. 

Esses cursos estão oferecidos para quem, no BrãSil, deseje fazê~los. Além 
dos cursos de extensão, em nível de graduação qui? estão sendo detalhados, 
ternos contatos proveitosos e animados com diversos órgãos federais, para 
os quais estamos montando.c::nrsos de economia, de administração e de meto
dologia do ensino feito por autores brasileiros; um curso de Genética Básica, 
solicitado pela Universidade de São Paulo, com os textos da Open University 
que estamos adaptando; um texto sobre Desenvolvimento Social, solicitado 
pela Fundação João Pinheiro, será feito com autores-brasileiros; outro texto 
sobre Metodologia de Ensino, sOlicitado pela Fundação Padre Anchieta. 
Além disso, textos para leitura direta, estamos traduzindo e adaptando dos 
textos da Open University os seguintes: Introdução à História da Arquitetura 
e do Desígn, Arte Moderna, Evolução do Cálculo, Computação Numérica e 

Aproximação Polinomial, Base Biológica do Comportamento, Tópicos da 
Geofisica e Fotoínterpretação. 

O Decanato de Extensão da UnB, que se responsabiliza por tais progra
mas, sob a direção do prof. Cardim, é excelente. No ano passado, a Universi
dade de Brasflia lançou 53 títulos de livros da melhor qualidade; cito por 
exemPlo, o livro de Bronowsky, "Ascendência do Homem", que é um pro
grama educacional levado durante um ano pela BBC de Londres. A UnB de
senvolveu uma série de encontros para discutir problemas relativos às Aher
nativas Energéticas do Brasil, o Problema Fundiário, o Problema das Terras 
Públicas, do Transporte Urbano. O Decanato_de Extensão está injciando, 
agora, o Primeiro Encontro Internacional da Una em que serão analisadas 
opções econômicas, sociais e políticas até O filial -deSte século. Para isso esta- . 
mos congregando. em Brasília, a partir do dia 10 de setembro próximo, os 
maiores expoentes do mundo inteiro para discutirem esses assuntos. 

Finalizo dizendo O seguinte: eSse programa da Universidade Aberta se 
insere, normalmente, em programas de educação permanente que todos os 
países de alto padrão cultuial, estão desenvolvendo. Poderia ter trazido aqui 
uma pilha de folhetos muito maior do que esta: são programas da Universi
dade de Berkeley muitos parecidos com o da U nB; hã ainda p_rogramas de 
v~rias outras universidades, cursos de extensão, educação permanente, ou o 
nome que quiserem. Há nos Estados Unidos uma Associação de Cursos de 
Extensão Universitária, umã quantidade imensa de universidades associadas. 
Aqui está a coleção sobre o Pensamento Político Contemporâneo, é do Clube 
do Livro da U nB, sai um exemplar por mês, estamos no sétimo, chegaremos 
ao final do ano com todos publicados. 

Há até jornais nos Estados Unidos que oferecem cursos. Eis aqui uma 
coleção com cursos da Universidade da Califórnia, oferecidos em jornais. 
Esse tipo de divulgação poderia ser cogitado também no Brasil, com suporte 
de uma universidade como a de Brasília, ou a USP, ou outras, que poderiam 
engajar-se nesse esforço e oferecer cursos de extensão sobre arte, ciência. 

Aqui estão os programas dos cursos de extensão da Universidade de 
Nova Iorque, que faz uma programação excelente. Aqui são os programas de 
universidades alemãs, da Fern Universitit; hâ aqui uma quantidade imensa de 
programas dessa natureza, demonstrando o engajamento das universidades 
em programa de extensão. As universidades brasileiras não podem ficar vol
tadas para dentro de si mesmas; devem voltar-se para a comunidade, até para 
cumprir preceitos legais. 

Gostaria de terminar deixando algumas perguntas: 

Por que os jovens desprovidos de recursos, que vivem em cida
des sem escolas. não podem ter acesso aos ensinamentos de nível su~ 
porior? 

Por que pagamos impostos, para assegurar esta aprendizagem 
apenas a uns poucos afortunados, muitos dos quais de classes abas
tadas que estudam de graça? 

Por que não conseguimos_ fazer um programa editorial de alto 
padrão cultural, para beneficiar a todos? 

Que alternativas existem para profissionais jâ graduados que 
desejam prosseguir estudos ou, eventualmente, engajar .. se numa ou~ 
tra profissão? 

Por que, entre outros segmentos da população, as donas .. de
casa, os detentos e os paralíticOs, lhes têm vedado o acesso ao ensino 
de nível superior? 

Por que nós temos de insistir ainda que a aprendizagem tra~ 
dicional: um professor, um giz, um quadro-negro e, eventualmente, 
um laboratório e um alUDo é melhor do que aquela aprendizagem 
que coloca no aluno a grande parcela de responsabilidade pelo seu 
próprio aprimoi-amCnto cultural? 

Diz Edgar Faure que a ética moderna da educação tende a tornar o in~ 
divíduo mestre e autor do seu próprio destino, assumindo, assim, o autodida
tisrno assistido uma posição de relevância insubstituível na educação moder~ 
na. 

O programa que a Universidade de Brasília desenvolverá, com o auxílio 
de várias instituições já engajadas- cito a Fundação Padre Anchieta, a Fun
dação João Pinheiro, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Editora 
da USP e universidades no Nordeste, é iniciar um programa de extensão de 
alto nível, um programa editorial de alto nível. que procure preencher uma la~ 
cuna fantástica existente no Brasil, País que lê cerca de 8 vezes menos do que 
a Bélgica, cuja população é mais de lO vezes menor. 

Entretanto, a questão da criação de uma Universidade Aberta no Brasil 
não ê da competência da lJnB, mas dos Poderes Legislativo e Executivo; re
lembro que a Universidade Aberta inglesa foi criada por iniciativa do Parla
mento inglês. Esta experiência de 10 anos, já consolidada, já tostada, já adota-
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da ern inúmeros países, não pode ser, a priori, aceita ou recusada no Brasil. 
Vejo com muito entusiasmo o interesse do Senado Federal, e a educação bra
sileira na figura dos integrantes da sua Comissão de Educação e Cultura. 

Srs. Senadores, permitam-me dizer-lhe da minha convicção de que, com 
o patrocínio, a orientação e o estímulo que a educação nacional tem recebido 
do Senado Federal, a Universidade Aberta poderã ser criada no Brasil. E, 
pela sua evidência, importância social e educacional, não precisarão os emi
nentes Senadores citar passagem de carta de Mário de Andrade a Manuel 
Bandeira, quando relatava o fracasso inicial marcado pelas vaias no lança
mento do Movimento· Modernista no Brasil. Nessa carta ele escreveu o se
guinte: "Os Filisteus nos vaiaram. Triunfamos". 

Muito obrigado. (Palmas.) 

O SR. PRESID"ENTE (João Calmon) -Antes do início dos debates, eu 
me permito fazer duas ou três rápidas observações. 

A iniciativa da Univ~r_si_dade de Brasflia representa, para todos nós, sol
dados da educação, um grande desafogo. 

No dia 17 de maio de 1973, convidamos para uma conferência na Comis
são de Educação e Cultura o Professor Mário Henrique Simonsen e o Profes
sor Arlindo Lopes Correa. O primeiro era o então Presidente do MOBRAL e 
o segundo, Professor Arlindo Lopes Correa, era o Secretário-Geral do 
MOBRAL. 

Nesse dia, de acordo com os registres dos Anais do Congresso Nacional, 
o Professor Arlindo Lopes Correa dirigiu-nos esta tremenda ameaça que 
consta na pãgina 36 de um livro que publiquei sob o título "A E<iucaçi!o e o 
Milagre Brasileiro". 

Eis a ameaça do Professor Arlindo Lopes Correa, quando ainda era ape
nas Secretãrio-Geral do MOBRAL: 

.. Senador João Calmon, creio que dentro de alguns anos, tere
mos um MOBRAL para alfabetização à Universidade," 

De maneira que, quando o eminente Reitor Azevedo nos anuncia esta 
iniciativa da implantação no Brasil da Universidade Aberta, nos moldes bri
tânicos, nós, realmente, experimentamos uma sensação de enorme desafogo. 

Fala-se recentemente, no Brasil, de um fenômeno, a "mobralização" do 
ensino superior. 

Felizmente, para todos nós, com esta iniciativa da Universidade de 
Brasflia, nós poderemos conter esta ameaça terrível que seria a implantação 
do MOBRAL com seus métodos já tão conhecidos na área do terceiro grau. 

A segunda observação se refere à data do início da operação da Universi
dade Aberta na Inglaterra, segundo o Dr. Azevedo recordou, foi em 1969, 
portanto, há cerca de 1 O anos. 

Hâ três ou quatro anos tive oportunidade de visitar a África do Sul e lã, 
quando me encontrava na cidade de Pretória, vi um imenso edificio que me 
impressionou. Perguntei que ediflcio era aquele e veio 1ogb' a resposta: .. a 
Universidade Aberta". 

A Universidade Aberta existe na África do Sul, não a dez anos, existe hã 
mais de 40 anos~ eu tive oportunidade de comentar esse fato com o Reitor 
Azevedo. 

Não estou certo se a Universidade Aberta foi criada hã tantas dêcadas na 
África do Sul, por imperativo da politica do Apartheid. da segregação racial, 
já que os negros não poderiam freqüentar as universidades, que eram destina
das apenas aos estudantes brancos, se foi criada a Universidade Aberta, atra
vés de correspondência, já que at! dois anos passados era proibida na África 
do Sul a existência de televisão, principalmente, há dois anos foi para o ar, 
pela primeira vez, a irilagem de televisão na África do Sul. 

Creio que, além da experiência preciosa e inestimável da Universidade 
Aberta da Inglaterra, poderia ser feito um estudo sobre os resultados da Uni
versidade Aberta na África do Sul, já que lá existem experiências de cerca de 
40 anos. 

O Professor Azevedo, na sua magistral conferência, referiu-se à trans
missão, na Inglaterra, de 60 horas por semana, de programas da U niversida
de Aberta. Eu teria a curiosidade depois de saber maiores detalhes sobre a 
distribuição dessas 60 horas, se o maior percentual está na BBC, no canal 1, 
ou no canal2 da BBC, ou se o maior percentual se concentra na chamada te
levisão independente inglesa. 

Aqui no Brasil, por enquanto, as estações de rádio e de televisão são 
obrigadas apenas à transmissão de 5 horas por semana de programas educa
cionais, o que representa-, enuo, um traço chocante, com as 60 horas por se
mana, na televisão inglesa, destinadas apenas à Universidade Aberta. 

E há um outro detalh:: curioso: essa obrigatoriedade de S horas por se
mana de programas educativos não foi adotada por iniciativa do Poder Exe
cutivo, por incrível que p-ossa parecer. Na qualidade de Presidente da Asso
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e de Televisão, eu, que sou da inicia-

tiva privada, pressionei o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Ministro das Co
municações, na época o Sr. Senador Jarbas Passarinho e Sr. Coronel Hygino 
Corsetti, pará regUlamentar esse artigo, que na época não era respeitado, por
que nunca fora regulamentado. E por ocasião da assinatura da portaria, o 
Ministro Jarbas Passarinho fez questão de creditar a um homem da iniciativa 
privada a iniciativa dessa regulamentação. 

CrCio que o Professor Azevedo, depois, poderia nos fornecer alguns de
talhes adiciOnais sobre-essas 60 horas por semana para a Universidade Aber
ta, na televisão da Inglaterra. 

Finalmente, gostaria de aproveitar a oportunidade oferecida pelo Reitor 
Azevedo, para fazer uma sugestão que me parece importante: hâ alguns 
anos, em fins de 1964, tive a oportunidade de visitar a República Federal da 
Alemanha. Lá, na cidade de Bonn, estive em três academias políticas, criadas 
pelo gênio germânico;· corri a finalidade de formação e renovação dos quadros 
de líderes daquele país. 

Impressionado com resultados extraordinários dessas academias políti
cas, ao regressar ao Brasil, apresentei uma emenda ao Estatuto dos Partidos, 
criando no Brasil academias políticas ariexas aos partidos políticos, com a 
mesma finalidade: formação e renovação dos quadros de líderes do país. To
dos nós, com raras exceções, chegamos ao Congresso Nacional como autodi
datas, despreparados para o exercício do mandato legislativo e, no decorrer 
do tempo, aprendemos à custa do tesouro nacional o que poderíamos ter 
aprendido numa academia politica. 

Aprovada a emenda, por unanimidade, incluída no Estatuto dos Parti· 
dos, ela se transformou, com~ tantas outras coisas neste País, em letra morta, 
até hoje nós não dispomos de uma academia política em nosso País. Foram 
criadas apenas a Fundação Milton Campos e a Fundação Oscar Pedroso 
Horta, uma da ARENA e outra do MDB, mas que de forma nenhuma têm as 
características de academias politicas, para abrigarem as vocações, nas novas 
gerações, para a vida pública. 

Creio que nós poderíamos aproveitar a oportunidade do lançamento 
desses três cursos pela Universidade de Brasfiia, através da Universidade 
Aberta, um sobre introdução à ciência política, outro sobre pensamento polí
tico brasileiro e outro sobre teoria política e fazermos, a exemplo do que foi 
feito em relação ao projeto da educação, um convênio que vinculasse o Sena
do Federal ou o Congresso Nacional a essa iniciativa da Universidade de 
Brasília. Seria, sem.dúvida nenhuma, Urna miniacademia política, mas com 
características muito -melhores do que a Fundação Milton Campos e a Fun
dação_ Oscar Pedroso Horta, que se limitam, em virtude d? absoluta falta de 
recursos, a promover duas vezes por ano alguns simpósios, nada mais que is
so. 

Fica aqu"i a: sugestão pára exame, para debate e posteriormente, num en
tendimento com o Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Luiz Viana e 
com o Reitor Azevedo, nós poderíamos explorar a possibilidade de transfor
marmos esses cursos da Universidade de Brasília no núcleo inicial das sonha
das academias políticas, cuja falta, creio, sem nenhum exagero, é responsável 
pelas constantes interrupções da normalidade democrática em nosso País, 
que de um modo gera_l. representantes do povo brasileiro, com assento na Câ
mara de Vereadores, nas Assemblêias Legislativas, na Câmara dos Depu
tados e no Senado, não dispõem de nenhuma preparação, em bancos escola
res de urna academia política, para o exercício-re-almente eficaz do mandato 
que lhes é conferido. 

Estão abertos os debates a partir deste momento. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Evelãsio Vieira, para formular as 

suas indagações, sempre tão objetivas. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA- Nobre Sena<lor João Calmon, Presidente 
da Comissão de Educação e Cultura do Senado, Professores, Professoras, Se
nadores, Deputados, minhas Senhoras e meus Senhores: 

Palmas ao Reitor Azevedo, pelas grandes verdades ditas nesta oportuni
dade. Vou fazer uma indagação, mas antes algumas considerações. Nós te
mos um endividamento externo que, ao final do ano, chegará provavelmente 
a 52 bilhões de dólares. O endividamento de 52 bilhões de dólares até que não 
assusta, o que assusta é o seu crescimento extraordinário nos últimos anos. 
Em 1975, em 1976, 1977 de 23%, no ano passado de 35,8%. É a bola de neve. 
E o Brasil, com esse endividamento externo, vai perdendo a sua soberania, 
permitindo, cada vez mais, a nossa desnacionalização. 

Mas, esse endividamento externo ê: gravíssimo; mais grave ainda é a dívi
da interna que, ao final do ano, deve estar na ordem de SOO bilhões de cruzei
ros, seJ!do em letras do tesouro essa agiotagem fantástica, 250 bilhões de cru
zeiros; a inflação galopante. 

Para nós resolvermos os nossos problemas, precisamos de produção, de 
produtividade, mas o que nós encontramos, o que nós ouvimos, o que nós es-
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cutarnos do Sr. Presidente da República e de todas as autoridades governa~ 
mentais. 

Prioridade número um: desenvolvimento da agricultura, correto. 
Prioridade também no mesmo nível: combate à inflação, cOrreto. 
Prioridade também número um: busca de novas fontes energétiCas. 
Pobre da Educação, que fica esquecida, sempre no segundo plano, sem-

pre. Ora, se nós ternos que produzir mais, se temos qUe alcançar sempre índi~ 
ces de produtividade melhores, como vamos alcançar esses o~jetivos, se não 
nos preocupamos com a instrução, com a educação, com a pesquisa, com a 
ciência em busca da nossa tecnologia, como poderemos? 

Magnífico Reitor, o Sr. que, além de grande mestre, ê: muito ligado, mui~ 
to vinculado ao Governo Federal, nestes últimos anos, como nos explica, 
porque justificativa não entendemos, como o Sr. explica esse fato do Governo 
não ter tido ainda uma consciência para a neceSSidade de nós desenvolvermos 
a educação, a pesquisa e a ciência, neste PaíS, -para, ·realmente, por essa via, 
nós possibilitarmos condições de o Brasil realizar a sua grande decolagem? 

É a pergunta que faço a V. S• 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO - Senhor Senador, 
muito obrigado, mas eu respondo mais pelos desacertos da Universidade de 
Brasília que pelos seus acertos; acredito que, se as outras instituições brasilei
ras, à semelhança do que faz a UnB em meio a grandes dificuldades estabele~ 
cerem um programa que, pelo menos, influencie o nível do ensino e ofereçam 
aos estudantes textos como este- da UnB- que serão vendidos na faixa de 
30 a 40 cruzeiros. Uma das grandes deficiências do nosso ensino é a falta de li
vros e de ausência de material de leitura dirigida. O esforço pela educação 
não se traduz em mais verbas apenas. Pessoalmente creio haver emprego ina
dequado, ou não prioritário, de recursos. No caso da UnB, por exemplo, no 
período de 1972 a 1978, e no rol de 32 instituições de ensino superior deste 
País. foi aquela cujo orçamento, em termos de percentuais, menos cresceu. 
Há um grande esforço para poupar recursos. São as próprias instituições de 
ensino que devem se esforçar. Na medida em que cada uma delas melhorar 
seu próprio padrão teremos dado contribuição significativa para o aprimora
mento do ensino neste País. 

Na Alemanha não hâ um só órgão federal cuidando do ensino superior 
apenas uma coordenação dos reitores. Nos Estados Unidos da América existe 
um Departamento, ora dirigido por Patricia Harris, que dirige toda a área so
cial: educação, saúde e bem estar social, correspondendo aos nossos Minis
térios da Educação e Cultura, Saúde e Previdência Social. Seus recursos são 
imensos. Mas, vejo com certa preocupação o interesse muito canalizado para 
o setor cultural; o que será da educação elementar? O sucesso da educação no 
Brasil não depende só de mais recursos; se eles forem triplicados, o desempe
nho não será proporcional. Acho que dentre os males da educação brasileira 
estâ a centralização. O que é necessário para se começar a pensar em melho
rar o ensino é um programa desta natureza: que ofereça textos de bom nível e 
baixo custo aos cstudimtes; na medida em que os estudantes chegarem às es
colas com melhores conhecimentos, as próprias universidades terão que me~ 
lhorar seu padrão. Hoje há no Brasil o ensino ornamental, desvinculado da 
realidade. Mas, procurando responder a V. Ex• confesso que não encontro 
uma justificativa para-esta não declarada prioridade da educação. Isso não é 
apenas um ato do Governo, da vontade do Sr. Presidente da República, pois 
ela existe, ela foi manifestada. Educação é um engajamento de todos. O apri
moramento da educação depende, em grande parte, de cada estabelecimento 
de ensino, depende de cada professor. Isso pode parecer até um pouco lírico 
dizer. Mas, como é que uma professora pode ser estimulada a dar melhor 
aula se ela tem quatro, cinco, seis, oito ou até dez empregos. Não seria melhor 
ter menos professores, melhor remunerados? 

Confesso que não sei responder a V. Ex•, mas tenho a convicção serena 
de que essa prioridade está implícita, talvez devesse ser mais explícita, pois é 
uma questão da nossa sobrevivência como nação. Ou formamos pessoas mais 
qualificadas em ritmo crescente ou chegaremos a um impasse. Disse que a 
Universidade Aberta é até um mecanísmo de fixaÇão de população na área 
rural, porque muitas famílias não têm condições de fornecer melhores ensi~ 
nos aos seus filhos nas zonas rurais; creio que isso -respóilde em parte pela cri
se urbana. 

Eminente Senador, desculpe-me os circunlóquios com os quais eu pre
tendi evitar uma resposta direta a V. Ex• Não tenho autoridade para falar 
pelo setor educacional, muito menos pelo Presidente da República. Mas a 
preo-cupação com a Educação existe, 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA - Tenho a maior admiração, o maior res
peito por V. Ex• Homem inteligente e talentoso, foi para a direita, foi para a 
esquerda, fazendo futebol de meio de campo e não foi onde nós desejávamos. 

1Que hoje à noite não aconteça com a Seleção Brasileira esse futebol de meio 

de campo, porque vamos perder dos argentinos, e não devemos perder dos ar
gentinos. 

S. S• falou que um dos problemas é o do Brasil ser pobre, por isso não te
mos mais recursos para a educação. Reitor, o Senhor falou que 7 milhõeS de 
brasileirinhos de 7 a 14 anos estão marginalizados do ensino, por falta de re
cursos; e que do orçamento do MEC 75% vão para as universidades, oficiais, 
na sua grande maioria. Neste país, filho de rico pode ir à universidade estudar 
graciosamente, o filho do pobre não consegue riem ingressar no ensino funda~ 
mental. Por que essa discriminação odiosa nesse país? Por que o Governo não 
tem a coragem de cobrar o ensino nas universidades oficiais, para deslocares
ses 75% para o ensino fundamental, para o ensino de 2~t Grau, para desenvol
ver o ensino profissiOnalizante, que é um dos problemas mais sérios deste 
País, prinCipalmente no setor secundário, para nós alcançarmos mais produ
tividade, para nós aumentarmos a nossa produção em todos os setores para 
aumentarmos as exportações, para cOnSeguirmos superavit na balança comer~ 
cial? Por que não temos essa coragem? 

Sou homem da Oposição e tenho pregado, ao longo dos anos, que deve
mos eliminar, acabar, abolir essa discriminação, cobrar de quem pode pagar. 
País de privilegiados. Reitor, dinheiro neste país existe. Este país não é tão 
pobre corno se fala, quando o Governo diz que o país é pobre, quando é para 
destinar dinheiro para a ·educação. Tanto é que este ano o Governo paterna
lista que aí está, e por isso não podemos estabelecer comparações com a 
Suíça, com a Alemanha e com outros países, está destinando, de subsídios, 
300 bilhões de cruzeiros, para produzirmos aqui automóveiS e vender nos Es
tados Unidos. Povo rico. Os incentivos fiscais e eConómicos vão à ordem de 
64%. Subsídios destinados à comercialização do trigo dos ricos, para os Srs. 
Senadores poderem comer doces. Mas o pobre não consegue comer o pão do 
trigo. Mas temos alternativas. Temos sucedâneos para o trigo, que é a farinha 
de milho, a soja. Para a co-mercialização do trigo o Governo está destinando 
agora 20 bilhões de cruzeiros, no próximo ano 32 bilhões de cruzeiros. Este 
dinheiro não poderia estar sendo canalizado para a instrução, para a edu
cação neste Brasil? Para remunerarmos os professores bem? Construirmos es
colas, equiparmos escolas, desenvolvermos a pesquisa, para podermos desen~ 
volver a tecnologia, para termos também a nossa independência tecnológica. 
não ficarmos submetidos à exploração das empresas multinacionais? Eu per
gunto, para finalizar: não eStafia faltando apenas, para resolvermos estes 
problemas, uma decisão política? E quem tem mais força do que o Presidente 
da República? (Palmas.) 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO - Sr. Senador, sofro 
críticas por escrever que-não hã maior injuStiça social neste país, no momen
to, do que a gratuidade do ensino superior àqueles que não demonstrem ca~ 
rência de recursos. Quando o Sr. receber este documento, do Convênio Sena
do Federal/Universidade de Brasília, peço~ lhe procurar o trabalho, que con~ 
sidero da maior importância, feito pelo Professor Isaac Kerstenetzky, 
Diretor-Presidente da Fundação IBGE, que analisa a população universitária 
em função da renda familiar; antes de 1970 havia a predominância, nas insti
tuiçõeS oficiais- de ensino, por força da expansão de vagas, de classes de estu
dantes oriundos de famílias cuja renda era inferior a 10 salários mínimos. Isso 
mudou. As universidades oficiaiS gratuitas, hoje, atendem em grande parte a 
pessoas de renda mais alta. As escolas pagas são freqUentadas pelos que ne
cessitam de trabalhar para estudar. Não tenho como deixar de reconhecer a 
justeza e a procedência de sua pergunta; vou até um pouco mais longe. Sem
pre procurei saber o que, do ponto de vista pedagógico, ético, moral, ou lã o 
que for, justifica a gratuidade do ensino; curiosamente, encontrei apenas uma 
resposta num documento do século passado, de 1867, uma carta dirigida pelo 
Governador de Trinidad Tobago ao responsável pelas colônias inglesas, pe~ 
dindo a criação de uma escola em Trinidad Tobago: "Sempre achei questio
nável que quem paga deva também pagar pela educação do rico. Não há dú
vida de que é de grande importância para o pobre, que os ricos sejam educa
dos ... " E por af foi. O pagamento do ensino superior para quem tem con
dições econômicas para fazê~lo, é inadiável. Não se trata de cobrar por 
cobrar, cobrar para dizer que o que é bom é pago. Deve-se cobrar, como o 
eminente Senador observou, para que, no processo de real democratização do 
ensino, de oferecimento de iguais oportunidade para todos, haja recursos 
para custear o eriSin-o do pObre. O Sr. mC:ncionou pagamento de professores, 
oferta de vagas a estudantes carentes, aprimoramento do ensino de l~t grau. 
Tudo isso, como observou muito bem o eminente S_enador, depende de uma 
anâlise mais profunda da educação brasileira; c creio que elajâ foi feita pela 
Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, neste trabalho com a 
UnB a Que me referi, que analisa todos os aspectos do ensino. O ensino tem 
de ser pago, deve ser pago; democracia é um processo de solidariedade, de 
convivência. Não tem sentido que os menos favorecidos pela fortuna traba
lhem de dia e estudem de noite em escolas pagas e os que não precisam traba-
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lhar estudem de graça em instituições oficiais de ensino. Não vejo nenhum ar
gumento que explique esse estado de coisas. Muito obrigado, nobre Senador. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Com a palavra o nobre Sena
dor Leite Chaves. 

O SR. LEITE CHAVES- Sr. Presidente João Calmon, Magnífico Rei
tor, Srs. Senadores, Srs. Deputados, meus Srs.: 

Não pude chegar no início, porque até: agora eStive· na ·comiSsão de 
ConstitUição e Justiça. Quero cori.gratular-me com todos pela introdução da 
universidade aberta no Brasil. 

Embora não tenha conhecimento mais aprofuõdado sobre o assunto, 
sou entusiasta da idéia. Anteontem vi num jornal que se edi.ta aqui, em inglês, 
chamado Latin American Daily Post, um artigo muito favorável à universida
de aberta. Nesse artigo se diz que, enquanto na universidade tradicional se 
busca, talvez, mais a quantidade do que a qualidade, a universidade aberta é 
capaz de satisfazer aos dois requisitos de qualidade e quantidade. 

No O-Estado de S. Paulo de anteontem, também um editorial francamen
te favorâvel à universidade aberta, embora lamentando que a primeira ma
téria seja esta de natureza politica a ser introduzida pelo novo curso. Não 
creio. Creio que atê a universidade tenha sido muito percuciente em ter se in
ciado por este programa. Vi alguns comentários contrârios à universidade 
aberta, de determinã.dos professores, sem uma fundamentação maior. Breve
mente, estarei em uma viagem pela Europa e, indo à Inglaterra, procurarei 
me informar melhor sobre isso, porque desejo fazer um pronunciamento no 
Senado. 

A meu ver, embora não conheça bem o assunto, de corno ela seja lançada 
no Brasil, o importante é: tornar os cursos univcrsitãdoS-in.ais acessíveis: CeJ
so Furtado, um economista para o mundo desenvolvido, acha que o grande 
~minha para países que se encontram na situaÇão do Brasil, o grande cami
nho, a grande alternativa é esta: a difusão da té:cn_ica, a diffião do ensino e do 
ensino superior de boa qualidade. Em casos dessa natureza nós descongestio
naremos, também. Muitas vezes alunos que jamais poderiam sonhar com a 
universidade haverão de ter, a partir desse instante, um acesso maior. Sei que 
haverâ de ocorrer resistênCia de setores privados que se considerarão com o 
mercado mais restrito a partir do instante em que uma uniVersidade desta for 
difundida. Mas, para o Brasil, é de grande interesse o estudo tornado mais 
acessível. __ 

A. minha pergunta a ser feita, a esta altura, é: a ~eguinte: tenho certeza, 
pelas infnrffiações vagas, -riãC,- aprofundadas que tenho, de que esses cursos 
têm lido sucesso cm outros pafseli-, se aqui no Brasil dois requisitOs jâ Cstão es
uibdecirlos parR isto - sem o~ quais não existem condições de resultados 
maJores: l"- a ef;c1encia do pro ,grama, do corpo que haverâ de administrar 
,',universidade. que irá dirigi-la, quer dizer, a eflcicncía peSsoal, a qualificação 
pe:,~o~.l. 

C)obre esta questão, também, algumas matérí3.s haverão de ser feitas 
Jaui no Brasil e outras haverão de ser traduzidas. Aqui no Brasil uma coisa 
h~rrívc! tem sucedido: a tradução tem sido obra de segunda-mão. Lê-se um 
,nigo, ou um livro em português e o texto original em inglês ou francês é 
.... ;ornp!etame:nte diferente; a questão da excelência da tradução é fundamental. 
s~ a universidade dispõe de alguém. de um excelente corpo de tradutores para 
iso. porque a tradução de segunda-mão é urna tradução comprometida, ela 
.:ornpromete'! _ 

Estas as minhas perguntas a V. Ex• e meus cumprimentos pelo lança
mento que, sob sua inspiração, creio, seja o grande acontecimento nacional. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALM!:;IDA AZEVEDO - Sr. Senador, o 
... u~..:esso de;..se empreendimento depende de um engajamento muito grande àe 
,_JLHras mstituiçoes de ensino superior e de outros ':>egmentos da sccitodade 
1/. Ex• observou muito bem que a Universidade Aberta conseguiu coru:;:iliar_ 
•JS doi~ problemas aparentemente conflitantes: quantidade versus quaiidad~. 

A resposta que dou a v L Ex• é que a UNB, sozinha, não tem condições 
de levar avante um programa desse vulto. A UnB, sozinha, não tem con
dições, maS--estamos buscando associações com uníversidades, com fundações 
educacionais. com o sistema naCional de rádio e televisão. NãO tem: nenhum 
sentido a Un 8 pfeitear uma cadeia de televisão. TcTnos que nos vafer das jã 
C:'l':istentes. Mas, como o eminente Senador observou muito bem, a Universi
dade Aberta é, segundo a opinião de estudiosos no assunto - citv em parti
cular a Revista Charge- a única inovação no setor educacional havida no 
último sé<:ulo. ~um assunto que devemos observar mais atentamente e qUe já 
vem merecendo a atenção dos membros da Comissão de Educação e Cultura 
do Senado e da Câmara. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Com a palavra o nobre Sena
dür Adalberto Senna. 

O SR. ADALBERTO SENNA - Devido ao adiantado da hora, vou 
formular apenas duas perguntas a S. S•, sendo que me parece que a uma delas 
jâ foi dada uma meia-resposta em relação à interpelação feita -pelo Senador 
Leite Chaves. Tenho notado, pelo meu convívio social e também pela convi
vência com os colegas de Senado, isto jã foi at~ objeto de discurso, que tem 
havido uma certa resistência à instã.lação da Universidade Aberta no Brasil; e 
essa resístêncía chegou até a ser expressa em termos de que não tem havido 
mesmo receptividade para a idéia. Desejaria que V. Ex• me desse a sua opi
nião sobre as causas desse fenômeno. 

O SR. JOS!i CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO - At~ a semana 
passada, quando ultimamos entendimentos com a Fundação João Pinheiro, 
a Fundação Padre Anchieta e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ti
vemos duas mesas-redondas nos jornais O Estado de S. Paulo e na Folha de S. 
Paulo. Pelo volume de cartas que chegam à UnB, esse ê um programa que não 
só terâ um equacionamento adequado, mas êxito. Quantos batem às portas das 
Uiiívei'isdades e quantas vagas existem? Além disso, o programa cultural que 
irá beneficiar pessoas p3.ra mudar de profissão, a se aprimorarem. Hoje o que 
resta a um engenheiro formado hâ mais de dez anos em Engenharia Elétrica 
para atualizar-se? Nesses vinte anos surgiram o laser, microondas e outras in
venções. Esse indivíduo_ terã_ de Se limitar aos livros e manuais, mas não são 
textos de leitura dirigida, testados hâ dez anos como os da Universidade 
Aberta Inglesa. Diz V. Ex• que hâ pouca ressonância; não concordo muito 
com isso; em primeiro lugar, houve pequena divulgação; em segundo, hã que 
agir com cautela, pois muitos dizem tratar--se de invasão cultural; as invasOes 
culturais não se fazem com livros desse tipo, mas de maneira inteiramente di
ferente, através de multinacionais c de mOdismos, alguns, in.felizmente, jâ in-'~ 
corporados à nossa cultura. Um texto de Albert Einstein, um livro de Mate
mãtica, não é invasão cultural, um livro de Ralf Dahrendof jamais seria uma
invasão cultural. Estamos procurando cuidadosamente, na ârea de humani
dade, trazer apenas o que há de comum e de interesse para o aprimoramento 
cultural. Acho que é passageira essa falta de curiosidade pelo assunto. A di
vulgação tem sido feita propositadamente de forma parcimoniosa, mas a 
UnB se engajou de corpo e alma num programa editorial, de cursos de exten
são, Na medida em que for observada a receptividade à Universidade Aberta, 
o que considero líquida e certa, com respaldo e a orientação do Legislativo, 
com o engajamento do Poder Executivo, istO- rCSOlverâ problemas graves do 
nosso sistema educacional, hoje em dia voltado para os níveis mais altos. 
_ Veja o Sr., eminente Senador, os cursos de pós-graduação no Brasil: 

eram 33 ern 1963/1964 ou 1965, são mais de 920 hoje, De onde vieram os pro-
fessores1 Como estão es(es professores trabalhandO c em que condições? Fize
mos um levantamento em 1977 sobre o problema da aquisição de livros e te
nho os dados que posso colocar à disposição de V. Ex•, quanto gastam as 
univei'sidades com a aquisição de livros para os seus: alunos? Uma universida
de declarou que em 1977 importou 560 cruzeiros de livros! Seria melhor que 
não tivesse dito nada. Esse prograrnã atuarâ, em primeiro lugar, na confecção 
de textos de comprovada qualidade, produzidos pela Open University e suple
mentados com textos nossos;jâ hã doze, feitos por grandes pensadores brasi
leiros na ârea da Ciência Política. Foi de propósito que iniciamos este progra
ma na área de política, porque essa é muíto carente no Brasil, pois exige, mais 
que a área tecnológica, uma maturidade muito maior; foi de propósito que 
iniciamos com este programa. A pouca receptividade decorre da pouca divul
gação e de íncompreensões de algumas pessoas . 

O SR. ADALBERTO SENA- Agora, a outra pergunta talvez pareça 
um pouco impertinente, mas como ela me tem sido feita e não pude respon
der, não obstante ter assistido a primeira aula do Professor Kopke. é a se
guinte: se a Universidade Aberta inglesa abrange cursos como de Medicina e 
ramos para-médicos, em que reconhecemos muitas dificuldades no ensino à 
distância·. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO- Na Inglaterra há 
130 cursos de graduação oferecidos pelo sistema da Universidade Aberta. 
Não é oferecido o de Medicina. por motivos que consídero evidentes, e por 
motivos que não entendi, curso de Direito, são os doi~ únicos dessas profis
-sões. tradicionais, que não são oferecidos na Inglaterra. Quanto a outros paí
ses, não sei. Mesmo para os cursos de Engenharia sofisticados, os textos de 
excente qualidade. 

O SR. ADALBERTO SENA- Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Evelás!O Vieira)- Com a palavra a professora 
Rosa Pessini, do Centro de Ensino Técnico de Brasília. 

A SRA. ROSA PESS!Nl- Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão. 
Nós pertencemos a uma instituição particular. a-qUi rio Distrito Federal, 

que há cinco anos trabalha com o ensino à distâricia. Nós temos resultados 
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práticos, contundentes, que demonstram que a solução para o problema da 
educação neste País é o ensino à distância, é a universidade aberta. Nós não 
fazemos a universidade aberta, nós fazemos a escola aberta, que é mais 
abrangente, além do que nós não temos autorização para oferecer cursos de 
nível superior. 

Nós começamos este trabalho diante de um desafio que nos foi colocado 
pelo Ministério da Educação e Cultura, que nos apresentou a problemática 
de aperfeiçoar, atualizar e reciclar pessoal em todas as partes deste País, que 
não poderia ser deslocado para nenhum outro lugar, porque os custos seriam 
assustadores. Então, mais um esforço, o ensino à distância é muito mais bara
to. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO -A Senhora tem 
150 mil alunos, não é isso? 

A SRA. ROSA PESSINI- Não, eu tenho cerca de 50 mil alunos no 
processo, hoje, e temos planos para expandir a entrada de alunos em 80, em 
81, até 100 mil. Nós não oferecemos apenas cursos de atualização, nós tam
bém formaino.S alunos com ensino à distância. Atualmente, nós temos 27 mil 
alunos que estão sendo habilitados como professores a nível de segundo grau. 
Esses professores residem nas localidades onde estudam; nós estamos atuan
do no Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grailde do Norte, Piauí, Paranâ, 
Minas Gerais, Santa Catarina, "temos outros cursos oferecidos Para o pessoal 
já de nível superior, que são cursos pós-universitários, nós temos c~.~:rsos de 
habilitação de profissionais, como, poi exemplo, os cursos que nós oferece
mos aos profissionais da PETROBRÁS, com habilitações novas, que nós pe
dimos para serem criadas porque não existiam, habiHtações de plataformis
tas, torristas, sondadores. Então, uma instituição com 4 mil metros quadraM 
dos de área construída atende a 50 mil estudantes, com recursos que, se exisM 
tissem, não seriam súficientes para atender a 50% dessa clientela que está no 
processo. Só isto. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO- Agradeço a in
tervenção da Senhora, que reforça o que foi dito pelos eminentes Senadores e 
por mim. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Participam desta reunião tam
bém os Senadores Franco Montoro, Jorge Kalume, Lomanto Júnior, Arnon 
de Mello, Senadora Eunice Michiles, Senador Aderbal Jurema e o Depu
tado Otacilio Almeida. 

A Presidência estimaria contar coin ã participação desses companheiros 
na formulação de alguma pergunta ao Reitor Azevedo. 

O SR. JORGE KALUME- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Com a palavra o Senador Jorge 
Kalume. 

O SR. JORGE KALUME - Inicialmente, não sou técnico em edu· 
cação, gostaria de louvar, de congratular-me com a Comissão de Educação 
do Senado, que tem a presidi-la esse campeão da educação, no Brasil, que é o 
Jornalista e Senador João Calmon. Essas são as minhas palavras iniciais. 

Não tenho nenhuma pergunta a formular, eu vivo constantemente em
polgado com a educação em nosso País, pelo gigantismo que ela vem tomanM 
do, comparando-se com os anos anteriores, é uma prova de que em nosso 
Brasil já se estâ crian-do uma nossa consciência e o que vou dizer é o óbvio. 
Sabe-se, perfeitamente, que sem educar, sem instruir, não se pode alcançar o 
verdadeiro desenvolvimento. Em nosso País, o nosso povo já se conscientizou 
disto, haja vista o que aconte-ce nos vestibulares, o número de brasileiros, de 
patrícios que concorrem e que não conseguem êxito, não conseguem vaga, 
mas é neste exato momento que eu quero dizer, que quero dar o meu testem uM 
nho a esta iniciativa da universidade aberta. Naturalmente, dentro daquelas 
cautelas que o assunto, pela sua envergadura, pela sua seriedade, exige. Eu 
ouvi o início da palestra do Magnífico Reitor José Carlos de Azevedo, mas, 
infelizmente, tive que-Sãil'Jfárã-aterfder à Comissão de Finanças, na qual era 
relator de uma matéria. Mas, logo que terminei, voltei e compreendi, nas suas 
palavras, o seu entusiasmo por esta idéia. Então, quero me solidarizar, oBra
sil precisa, inegavelmente, da universidade aberta, para atender este País con
tinental~ para atender a tantos patrícios nossos, tantos brasileiros, ricos e 
pobres, que precisam se instruir para ajudar no nosso desenvolvimento. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. JOSt CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO- Agradeço a V. 
Ex• e transfiro a totalidade dos elogios aos professores, decanos e diretores da 
Universidade de Brasília e, em particular, ao decano de extensão, Professor 
Cardim, aqui presente, aos quais se deve a totalidade das iniciativas tomadas 
neste setor. Realmente, sou entusiasta e procuro influenciar, na medida das 

minhas possibilidades, concordo com V. Ex• em gênero número e caso. Só hã, 
no mundo moderno, uma experiência no setor educacional que conseguiu 
conciliar quantidade e qualidade: é a Universidade Aberta, tal como concebi-
da na Inglaterra. • 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) -Com a palavra o nobre Sena
dor Aderbal Jurema. 

O SR. ADERBAL JUREMA - Senador João Calmon, meus colegas 
do Senado Federal, Reitor Azevedo, meus colegas da Universidade de 
Brasília, ouvi as palavras do meu colega do extremo-Norte, Senador Kalume, 
a respeito da universidade aberta, tema que a Universidade de Brasília susci~ 
tou e que vem, sem dúvida, provocando o interesse nacional. 

Ainda hã poucos dias, eu lia na Folha de S. Paulo. uma exposição do nosM 
so eminente Reitor José Carlos de Azevedo e na mesma pâgina havia outras 
opiniões favoráveis e discord3ntes da oportunidade de iniciarmos no Brasil 
esse tipo de ensino que a Inglaterra e outros países já vêm com a experiência, 
se não me falha a memória de dez anos. Como um dos mais antigos professo
res de administração escolar, disciplina que eu comecei a lecionar na Faculda
de de Recife em 1944, tenho acompanhado o-processo educacional brasileiro, 
ora como professor, ora como autor de leis, como ocorreu com a Lei n'i' 5.692, 
em que fui o relator geral da Câmara e do Senado da República, e a Lei 4.024, 
da qual fui revisor geral. Da Lei da Reforma Universitária nós pouco partici· 
pamos, mas verificamos qliê ela recebeu uma colaboração pequena do profes
sorado brasileiro. E já é tempo de se fazer a revisão da reforma, uma reforma 
da Reforma Universitâria. Sobretudo porque, Magnífico Reitor, Vossa Mag
nificência que é além de Reitor, sobretudo; Professor de uma disciplina emi
nentemente técnica, há de ver nas minhas palavras que a universidade brasi
leira, em tese, continua aínda sob aquela influência portuguesa, na sua orien
tação não apenas didática, mas sobretudo na suã. filosofia de vida. E isso nos 
leva a dizer, a este Plenârio, é uma das coisas que mais revoltam a um profes
sor universitário que começou como professor primário. A minha formação 
universitária não foi improVisada. Fui um autodidata como professor pri
mârio, um autodi1ata como professor secundário, vinte dois anos diretor de 
colégio, trinta anos professor de universidade, e a universidade brasileira che-
6a a me parecer que estâ ainda sob a influência daquelas sebentas de 
Coimbra, porque a universidade brasileira, de uma forma geral, não usa a 
pesquisa aplicada como devia usar, nem é prestadora de serviços. Algumas aí 
vêm, as exceções, algumas universidades têm prestado serviços e nisso eu que
ro fazer justiça ao pequeno centro universitário de Campina Grande. Era eu 
relator do Ministério da Educação nos idos de 1964 e 1965 ejâ em Campina 
Grande a Escola de Engenharia de Campina Grande estava cuidando de fazer 
o estudo sobre o saneamento da cidade, os estudantes na rua em camioneta, 
com o metro na mão, medindo as coisas, os estudantes e professores de eco
nomia fazendo pesquisas de mercado, mas em geral a universidade brasileira 
é uma universidade literária, no pior sentido, por isso que, àqueles que com
batem a universidade aberta, como uma universidade utópica, eu lembraria 
que através da universidade aberta nós vamos, sem dúvida - com os cuida
dos que ela requer, sobretudo, a estrutura diferente da estrutura inglesa, tere
mos que passar por uma adaptação profunda - a universidade aberta poderá 
atingir aquelas camadas que não tiveram o privilégio da universidaue formal 
e também trazer àqueles que saíram com os canudos os famosos canudos 
coimbrães, a melhorar os seus conhecimentos, através de uma orientação prá
tica no sentido da prestação de serviços à comunidade. Essa é a contribuição 
que eu posso trazer, não hipotecando a minha integrada solidariedade a este 
movimento, porque, como Professor de Administração Escolar, Professor de 
Legislação de Ensino, que muito me horira, da Universidade de Brasília, 
atualmente licenciado, porque deixei de ser Deputado vinte anos e vim ser Se
nador, e aí caí num logro, Sr. Presidente Senador Calmon; o Senado daRe
pública mobiliza o Senador não apenas as doze horas do dia, mas as vinte e 
quatro horas do dia, sabe V. Ex• Por isso ê que, como professor atualmente li
cenciado, eu trago a minha palavra de esperança no sentido de que essa uni
versidade aberta, com a experiência da universidade formal, não seja, de ma
neira alguma, uma universidade encastelada numa torre de marfim. (Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Com a palavra o debatedor, 
inscrito, Jairo Valadare.s, Diretor da TV Brasflia e da TV Goiâs. 

O SR. JAIRO VALADARES - Senador João Calmon, Reitor José 
Carlos Azevedo, componentes da Mesa. 

Desejo, inicialmente, congratulaNrie pela excelente iniciativa do Reitor 
José Carlos Azevedo ao trazer para a Universidade de Brasflia esta magnífica 
iniciativa de Cursos de Extensão representada pela Universidade Aberta. O 
Reitor José Carlos Azevedo, com essa iniciativa demonstra, uma vez mais, a 
sua grande capacidade de iniciativa, a sua sintonia com os mais modernos 
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processos na ârea da educação. Eu, como homem de comunicação, gostaria 
de, saber como ele situa a contribuição dos veículos de comunicação, princi
pa1mente da televisão no caso- da Universidade Aberta <iue ele pretende im
plantar. Sem a colaboração, sem a participação integral dos meios de comu
nicação particularmente do rádio c televisão, esse empreendimento reduzir
se-ia simplesmente a um curso por correspondência mais sofisticado'. A siste
mática da Universidade Aberta, como eu disse aos Srs. ela reside basicamente 
nos seguintes aspectos: primeiro, ·a produção de material de altíssima qualida
de, text9s inscritos, filmes, audio e videocassete. Segundo lugar, o sistema de 
tutoria; terceiro lugar, utilização dos recursos já existentes nas universidades, 
recursos materiais, de uma forma muito especial, de recursos humlinos, ~sa 
é a maneira de disseminar todavia, se o Governo Federai ou eventualmente, 
numa hipótese remota, a Universidade de Brasília pretendesse conduzir um 
empreendimento desta natureza, sem o respaldo dos meios de comunicação. 
Seria de todo mal sUcedida. Nós procuramos, cni prlineiro lugar, a Fundação 
Padre Anchieta por ser um órgão governamental, nós conduzimos isto Com 
muita cautela, não queríamos que esse empreendimento que está. ainda enga
tinhando, pudesse, de início, ter tido como u-rn:ã 'associação de uma instituição 
de ensino com uma rede particular de meios de comunicação, eu particular
mente de forma pessoal não vejo nenhum inconveniente nisso, mas os meios 
de comunicação, a televisão, as gra-ndes cadeias de televiSão, no momento em 
que elas verificarem, algumas já o fizeram, não como instituição mas como 
pessoas de instituição-- á alta qualidade dOs filmes educacionais produzidos 
por quem, no mundo inteiro, tem mais competência para fazê-lo do que a 
BBC de Londres, acredito que a solicitação que os meios de comunicação te
rão para que esses filmes sejam exibidos além das parcas 5 horas a que o Se~ 
nadar se referiu, quem sabe, chegaríamos até perto das 60 horas de divul
gação de filmes educativos, por semana, tal como ocorre na Inglaterra. 

Respondendo à pergunta de V. Ex•, Portanto, sem a colaboração. sem o 
engajamento, sem a ajuda, sem assessoria técnica e administrativa, dos meios 
de comunicação jâ existentes e, em particular, da iniciativa privada, esse em
preendimento não sairá de meras intenções e acho que, no setor educacional, 
basta de intenções. 

Gostaria de complementar que esses convênios iniciados por V. Ex• com 
a Open University de Londres incluem também os direitos às produções, espe
cialmente aquelas elaboradas para televisão, como vídeo-teipe, ou filme etc. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO - Os direitos a 
Universidade de Brasflia possui; compreenda, são direitos, nós não investimos 
nada: na medida em que nós formos adquirindo livros, traduzindo livros, fil~ 
mes, audio e videocassetes pagamos direitos autorais como o fazem a iniciati
va privada, pública, oficial, sobre o material produzido no exterior. Esses fil~ 
mes chegariam à Universidade de Brasília por um custo muito baixo: na faixa 
de cento e poucos dólares, um filme de 20 minutos. Aqueles professores a que 
me referi da Open University, uns 600 que se dedicam em tempo integral para 
a preparação desse material, se dedicam também à revisão e atualização do 
material com o apoio de uma divisão da BBC de Londres com cerca de 300 
pessoas que asseguram a qualidade técnica. Temos direitos sobre todos os fil
mes, todos os audiocassetes, todos os livros e partituras, todos os discos e ire
mos usá~los na medida em que houver solicitação do mercado. Seria altamen~ 
te honroso para a UnB se associar às cadeias de televisão. Colocamos os til~ 
mes à sua disposiçãO pafa que os examine e coinprove. com seus próprios 
olhos, a alta qualidade destas produções. 

O SR. JAIR O VALADARES - Desde já aceito e com muito gosto a 
oportunidade de conhecer esse material e desejava fazer uma última pergun
ta, apenas complementando as anteriores. 

Gostaria de saber se a parte de televisão, no caso o c::!Jgajamento da BBC 
se situa num caráter complementar ou se ela é, digamos assim, a parte de fil
mes ou vfdeo~teipe, seguem pari passu a parte de livros ou apostilhas'? 

O SR. JOS~ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO- Não. A televisão 
e o rádio agem em dois planos distintos. No que diz respeito à formação do 
aluno, a televisão e o rádio contribuem apenas com 15% mas no que diz res
peito ao programa cultural, independente, inteiramente autónomo, há uma 
influência fantástica no padrão cultural de quem assiste à televisão. Veja o Sr. 
que mesmo instituições oficiais de ensino, engajadas na produção de material 
de televisão encontram dificuldades imensas; um filme desses para ser produ
zido custa algumas centenas de milhares de dólares e depois de pronto custa 

I 00, 150 ou 200 dólares. A utilização desse material a baixo custo só pode ser 
benéfico. No Brasil fazem~se afirmações maldosas ou ingênuas que os progra
mas de televisão têm baixo nível porque não têm audiência. Eles têm este 
nível em parte porque as cadeias de televisão não podem produzir 100, 50 fil
Il'l:es por ano. Nossos programas de televisão educativa são repetitivos. Não 
vejó porque um curso de drama, de arte, política não deva ser apresentado no 
Brasil como programa cultural autônomo sem que se fale em Universidade 
Aberta. Af reside uma contribuição elevada das empresas de televisão ao 
aprimoramento cultural de nosso País. Desculpe-me falar enfaticamente. 

O SR. JAIRO VALADARES- Quero agradecer as respostas e desejar 
formular o melhor sucesso nessa esplêndida iniciativa. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Está facultada a palavra à 
quem dela queira fazer uso. 

O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon) - Com a palavra o nobre Sena· 
dor Arnon de Mello, membro da Comissão de Educação e Cultura do Senado 
Federal. 

O SR. ARNON DE MELLO- Sr. Presidente, me interessou muito o 
orador que me antecedeu, pois colocou o problema da televisão de uma ma
neira que eu não gostaria de colocA-lo. 

Gostaria de saber do Magnífico Reitor da Universidade de Brasília 
como ele vê a importância da televisão no plano educacional no Brasil. 

O SR. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO- No plano cultu
ral, desvinculado do problema de universidade aberta, é muito grande; quan~ 
to à universidade, a real necessidade da televisão não é muito significativa. 
Ela faz o que o livro não faz. Complementa os ensinamentos escritos, mas o 
engajamento da televisão brasileira num programa cultural com a utilização 
dos filmes da OPEN e de outros que venham a ser produzidos no Brasil será 
um passo fantástico, pois nenhum programa existente é de tão alto nivel. A 
televisão alcança o Brasil inteiro; seria excelente se ela levasse filmes culturais 
educativos em ritmo maior que o atuaL 

O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, me permita que traga 
um pouco de minha experiência. Sou proprietário de uma estação de televisão 
em Alagoas, Maceió. 

Entendo que a televisão tem contribufdo excepcionalmente para o 
problema da educação do povo, porque somos um Pais com muitos analfabe
tos. E a realidade, em meu Estado, então, é terríVel. ~ o último Estado do 
Brasil, em matéria de analfabetismo. 

Agora, não falo do analfabetismo sobre letras, ê o analfabetismo de co
nhecimentos. E a televisão transmite esses conhecimentos. Por que é que estu
damos e somos alfabetizados em letras? ~ para adquirir conhecimentos. E o 
pobre está muito interessado nisso. :B- o pobre que deixa de comprar pão para 
o seu sustento, para não deixar de pagar a prestação de sua televisão. 

O SR. PRESIDENTE (João Calmon)- Agradecemos ao Professor José 
Carlos de Almeida Azevedo, Reitor da Universidade de Brasília e ao Profes~ 
sor Cirstodoulos, Secretârio-Geral da Open University, a preciosa contri~ 
buição que deram para os debates deste problema de tanta importância para 
a educação brasileira. AgradeçQ, também, a presença dos meus nobres cole
gas do Senado, dos eminentes professores da Universidade de Brasília. E pos· 
so assegurar, em nome da Comissão de Educação e Cultura do Senado, ao Sr. 
Reitor, que estaremos sempre prontos a colaborar nesta e em outras iniciati
vas da Universidade de Brasília. 

Como declarou, certa vez, um famoso filósofo inglês, a televisão é, sem 
dúvida nenhuma, a mais poderosa arma da civilização contemporânea. 

Como homem também da televisão me coloco inteiramente à sua dispo
sição, não apenas na ãrea em que atuo diretamente, mas atravês da entidade 
nacional que congrega todas as estações de rádio e televisão deste País, a As
sociação Brasileira de Emissoras de Rãdio e Televisão para a elaboração de 
um plano de apoio a esta iniciativa tão feliz da Open University no Brasil. 

Estâ encerrada a reunião. 
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 45 minutos.) 
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1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro L Paulo Brossord 1. Marcos Freire 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nelson Carneiro 2. Mouro Benevides 

3. Jaison Barreto 3. Itamar Franco 3. Leite Choves 

4. Jose Ric.ho 

As~istente: Lei!o leivos Ferro Costa - Ramal 497 5. Amoral Peixoto 

Reuniões: Quintas-feiras, às 11:00 horas 6. Tancredo Neves 
local: Sala "Clovis Sevilacquo"- Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO OE MINAS E ENERGIA - (CMê) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vic.e-Presidentl!l: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Comorgo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhães 
.4. Arnon de Mello 

Assistente: Cândido Hippertt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 h:oros 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo H -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentl!ls 

1. lomanto Junior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10;0{) horas L Dirceu Cardoso L Gilvon Rocha 3. Alberto Silva 
.4. José Guiomord 

3. Benedito Canelas 

local: Solo "Clóvis Bevilocquo" - Anexo 11 - Ramal.623 2. Itamar Franco 
3. Henrique Santillo 

2. Robl!lrto Saturnino 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho limo 
Vic.e-Presidente: Tancredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lamento Júnior 
4. Affonso Camorgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 

7. Amoral Fur!on 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canele 

L Cunho Uma 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotànio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Jessé Freire 
.4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomord 

1. Paulo Brossord 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barbozo 
4. José Ric.ha 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sola "Clóvis Bevildcqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice·Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplemtes 

1. lenoir Vergas 1. Jutohy Magalh&es 

2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moocyr Dollo 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de Lo Rocque 
6. Aloysio Chaves 

l. Gilvan Rocha 

Assistente: FronciKo Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo 
1. José Ric.ho 
2. Adalberto Sena 

Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 3. Joison Barreto 
local: Anexo "B" - Solo ao lado do Gob. do Sr. Senador 
Jodo Basco- Ramal 48.4 Assistente: lêda Ferreiro da Racho- Ramal 312 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: OirceiJ Cardo.so 
Vice-Pre-sidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. "r arso Dutro 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Boda ró 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Maria- Thereza Magalhães Motto - Ramal 134 
Reuniões: Q1.1intas-feiras, às 12:00 horas 
local: Sala ''Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE RELAÇÓES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: T ano Outra 
1?-Vice-Presidente: Soldanha Derzi 
29-Vice·Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

l. Taf'"So Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. Lomanto Júnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9, José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedr9ssian 
3. t-lenrique de Lo Rocuque 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas ,.
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (tsN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares 

1. Jorge Kolume 
2. luiz Cavalcante 
3. Murilo Badaró 
.4. Benedito Ferreko 

1. Mouro Benevides 
2. Agenor Maria 
3. Hugo Ramos 

Suplentes 

1, Raimundo Parente 
2, Amoral Furlan 
3. José Guiomord 

1. Cunho lima 
2. Jaison Barreto 

Assistente: lêdo Ferreiro da Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÀO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

Titulare~ 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice.Presidente: Humberto Lucena 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Comargo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Orestes Quércia 
Suplentes 

1. Evandro Carreira 
Titulares 

2. Humberto Lucena 2. Evelósio Vieira 
3. Lcizaro Barboza 

1. Benedito Ferreira 1. Passos Pórto 
Assistente: leilo Leivas Ferro Casta _ Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lamento Júnior 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716 4. Affonso Camorgo 

COMISSÃO DE TRANSPOims, COMUNICÀÇOES 

E OBRAS PÚBUCAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Viu-Presidente: Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 
2. Lózaro Barbozo 
3. Orestes Quêrcia 

I. Leite Choves 
2. Agenor Maria 

Assistente: le"ila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 1 0:0"0 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo /J-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

:\1arço de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQUI:RJTO 

Comíssões T emporórias 

Chefe: Ruth de Souza Castra· 
Local: Anexo 11 - T erreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Conlissões T emporórias paro Projetas do Congresso Nocio· 
o ai 
2) Comissões Temporórias paro Apredaçôo de Vetos 
3) Comiuões Especiais e de lnqul!irito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçomentdria (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de COmissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria 8. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lope5 de Sa - Ramal 310. 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 

C.F. 
Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA LEI LA C.A.R. Ramal-623 

C.S.P.C. 
Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. LEI LA 10,00 
Ramais- 621 e 716 RU.Y BARBOSA C.D.F. 

Ramais-621 e716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. L~ DA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

RUYBARBOSA 
C. A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C. L. S. LEI LA 
Ramal-623 

C. E. 
RUY BARBOSA DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal- 623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
C.R.E. Romais-621 e716 CÂNDIDO 

11,00 

C.M.E. 
ANEXO"B" FRANCISCO 
Ramal- 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁR.IO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 
ANO XXXV- N• 003 QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1980 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 3• SESSÃO, EM 5 DE MARÇO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Pareceres 

Referentes às seguintes matmas: 

- Projeto de Lei do Senado n• 38/79, que revoga os l;>ecrctos-leis 
n•s 228, de 28 de fevereiro de 1967 e 477, de 26 de fevereiro de 1969. 

- Projeto de Lei do Senado n• 255/79, disponqo que, para efeito de 
aposentadoria por tempo de serviço, 6 considerado data do desligamento 
do emprego a da decretação da falência, extinção da empresa ou ajuíza
menta de reclamação na Justiça do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n• 29/79, que assegura ao empregado 
que, após completar o tempo para aposentadoria, continuar em atividade, 
o pagamento de pecúlio correspondente à soma das contribuições pagas 
após o cumprimento do prazo . 

..- Projeto de Lei do Senado n• 341/79, que autoriza a CEF a estabe
lecer plano especial de aquisição de casa própria para aposentados. 

- Projeto de Lei do Senado n• 323/79, que dispõe sobre o ingresso 
voluntário de mulheres nas escolas militares de nível superior,c dâ outras 
proyidências. 

- Projeto de Lei do Senado n• 185/79, que estabelece que a gratifi
cação paga aos diretores de empresas pUblicas c de economia mista serâ 
também devida, proporcionaJmcnte, aos respectivos empregados. 

- Projeto de Lei do Senado n• 242/79, que modifica a rcdação do 
art. 370 do vigente Código Civil. 

- Projeto de Lei do Senado n• 118/79, que altera a rcdação do ca
put, do art. 532, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n• 98/79, que altera a rcdação do 
art. 130, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

- Projeto de Lei do Senado n• 279/79, que inclui entre as contra
venções penais a prática de atos resultantes de preconceito de sexo c de es
tado civil. 

- Projeto de Lei do Senadq n• 293/79, que dispõe sobre a aposenta· 
daria especial para os trabalhadores que prestem serviços no período no~ 
t~o. 

- Projeto de Lei do Senado n• 28/79, que promove reajustamento 
beneficias prividenciârios, restaura proporcionalidade entre tetos para 
contribuição, c dâ outras providências. 

1.2.2 - Comunlcaç6es da Presidência 

- Recebimento da Mensagem n• 47/80 (n• 72/80, na origem), pela 
qual o Senhor Presidente da Republica submete à delibcraç~o do Senado 
proposta do Sr. Ministro de Estado da Agricultura para que seja autoriza. 
da a alienação de terras pilblicas no Território Federal de Rondônia. 

- Recebimento dos Avisos n•s 362-P c 19-SP/80, do Sr. Presidente 
do Tribunal de Contas da União encaminhando ao Senado cópias das 
Atas das sessões cm que foram tomádas decisões aplicando sanções aos 
responsáveis que discrimina. 

1.2.3 - Leitura de projeto 

- Projeto de Lei do Senado n• 2/80, de autoria do Sr. Senador 
Humberto Lucena, que dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigen .. 
tcs das fundações de Ensino Superior. 

1.2.4- Requerimentos 

- N• 5/80, de autoria do Sr. Senador Jarbas Passarinho c outros Srs. 
Senadores, solicitando .seja realizada sessão especial para homenagear à 
memória do ex-Senador Pctrônio Portel!a. Aprovado. 

- N• 6/80, solicitando tenham tramitação êm conjunto os Projctos 
de Lei da Câmara n• 68/79 c do Senado n• 262/79: 

- N• 7/80, de autoria do Sr. Senador Affonso Camargo e outros Srs. 
Senadores, de homenagens de pesar pelo falecimento do Deputado Arnal
do Busato. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhamento de sua 
votação os Srs. Senadores Affonso Camargo, José Rieba, Adcrbal Jurcma 
e Luiz Cavalcante tendo o Sr. Presidente se associado às homenagens pres· 
tadas em nome da Mesa. 

1.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. LEVANTAMENTO DA SESSÃO. 

l-ATAS DE COMISSOES 

3- MESA DIRETORA 

4-COMPOS1ÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 3• SESSÃO, EM 5 DE MARÇO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46• Legislatura 

PRESIDJ!:NCIA DO SR. LUIZ VIANA. 

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

Adalberto Sena - Jos6 Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves - Gabriel Hermes - Jarbas Passarinho - Ale
xandre Costa- Henrique de La Rocque- Jos~ Sarney- Alberto Silva
Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto- Josê Lins- Mauro' 
Benevides - Agenor Maria - Dinarte Mariz- Cunha Lima·- Humberto 
Lucena - Aderbal Jurema - Marcos Freire- Nilo Coelho - Luiz Caval
cante - Teotônío Vilela - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos 
Pôrto- Jutaby Magalhães...:. Lomanto Júnior- Luiz Viana- Dirceu Car
doso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amara!J?.eiÍwto- Hugo Ramos 
-NelsOn Carneiro - Roberto Saturnino- Itaiiíar Franco- Murilo Bada
ró - Tancredo Neves - Amaral Furlan --Franco Montoro - _Orestes 
Quêrcia- Lázaro Barboza- Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes 
Canale- Pedro Pedrossian -Saldanha Derzi - Affonso CaÍnargo - Josê 
Richa - Leite Chaves - Evelásio Vieira --Jaison Barreto - Paulo Bros
sard. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
. parecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro 
aberta a sessão. 

O Sr, 1•-Secretãrio procederã à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECERES N .. 14 E IS, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 38, de 1979, que "revoga os 
Decretos-leis n<>s 228, de 28 de fevereiro de 1967, e 477, de 26 de feve
reiro de 1969". 

PARECER N• 14, DE 1980 
Da Comlssio de Constitulçio e Justiça 

ReJator: Senador Raimundo Parente 

Pelo Projeto de Lei que vem ao exame desta Comissão de Constituição c 
Justiça- de autoria do nobre Senador Henrique Santillo,- busca-se a revo
gação, pura e simples, dos Decretos·leis referidos na ementa. 

Esses famosos Decretos-leis, como é do conhecimento geral, versam, 
respectivamente, sobre a organização da representação estudantil (Decreto
lei n• 228/67) c sobre a definição das infrações disciplinares praticadas por 
professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensi
no público ou particulares (Decreto-lei n• 477 /69). 

O Projeto foi elaborado na melhor t~nica legislativa c estã inden<" de 
qualquer reparo constitucional ou jurídico. 

Quanto ao seu mérito, trata-se, a nosso ver, de matéria essenchÚmente 
política e. -portanto, condicionada à conjuntura vivida pelo País. Sabe-se:, 
pelo noticiário da imprensa, que o atual Governo estuda os mencionados 
Decretos-leis, com propósitos de alterá-los ou aprimorA-los, senão o de 
revogá-los. 

Por tais razões, acreditamos que a iniciativa do Projeto merece todo 
apoio, no sentido de que, viabilizada sua tramitação, lhe seja permitido susci
tar os d.ebates de grande importância para o melhor esclarecimento da opi
nião pública em torno de tão momentosos Decretos-leis. 

Por outro lado, o PLS n• 38/79 foi igualmente distribuído à Comissão 
de Educação c Cultura, o Órgão Técnico mais adequado, por sua especiali
zação, para o exame mais profundo da matéria 16SUb judice". 

Isto posto, opinamos favoralmcntc ao Projeto, por constitucional e jurí-
dico. ----

• Sala das Comissões, 25 de abril de 1979.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente- Raimundo Parente, Relator- Tancredo Neves- Nelson Carneiro 
-Franco Montoro- Leite Chaves- HeMdlo Nunes- Almlr Pinto- Ader
bal Jurema- Murllo Badar6- L~zaro Barboza. 

PARECER N• 15, DE 1980 
Da Comlssio de Educaçilo e Cultura 

Relator: Senador Tarso Outra 

A Comissão de Educação e Cultura é chamada a pronunciamento s~bre 
·o presente Projeto de Lei, que prOcura revogar ~ois Decretos-leis:- o de n9 

228, de 28 de fevereiro de 1967, que reformula a organização da represen
tação estudantil, e dâ outras providências, e o de.n9 477, que define infrações 
disciplinares praticadas por professores. alunos, funcionários ou empregados. 
de estabelecimentos de ensino público ou particulares, e dã outras providên
cias. 

O autor da proposição, nobre Senador Henrique Santillo, reuniu, na sua 
justificação, argumentos como ós que seguem: 

1 - A realidade social, agora, é. diferente udaquela que acabou 
por ser submetida aos instrumentos coercitivos da exccção. Há fndi· 
cios evidentes de que a sociedade brasileira estA procurando ansio· 
samente espaço maior de participação política". 

2 - O processo de participação é dinâmico e irreversível, mas 
unão serâ anárquico". 

3 - Houve a extinção do Ato Institucional n9 5 e renovadas 
promessas liberalizantes do Poder político. 

4 - Será tudo em vão, se não forem organizados diversos seg
mentos da sociedade, como, por exemplo, o dos "'homens de im~ 
prensa, trabalhadores, empresários nacionais, cientistas, professo· 
res" e estudantes. 

5 - "Os Decretos-leis n•s 228 e 477 já estão profUndamente de
sajustados à realidade dos movimentos estudantis" (grifei). 

Nessa ordem de id~ias, a Justificação se desenvolve, assinalando ser pre
ciso "elevado espírito de humildade para rec.onhecer a falta do aprendizado 
democrãtico pelos componentes do poder político". E finaliza prevendo que: 

A nova União Nacional de Estudantes virá pela via que leva ao 
futuro, sem compromissos com o passado, não o esquecendo apenas 
na medida em que é necessãrio como lição ... 

Na Comissão de Constituição e Justiça, iêxonheceu-se que o Projeto ''foi 
elaborado na melhor técnica legislativa e estâ indene de qualquer reparo 
constitucional ou jurídico". E, assim, o Projeto teve permitida sua trami· 
tação. 

A justificação, ao reconhecer que é diferente a realidade social, encontra 
apoio na ação política do Governo, que admite a participação de todos os 
brasileiros no processo de redcmocratizaçio. Os que tinham sido afastados 
da vida pública receberam anistia, e já se encontram participando intensa· 
mente do direito que o poder polftico lhes reconhece, 

Os próprios estudantes reativaram a União Nacional dos Estudantes, 
elegendo a sua Diretoria, num pleito que contou com ampla cobertura de im· 
prensa. N~te momento não mais existem os Decretos·leis n9s 228 e 477, por 
ficar revogados pela Lei n• 6.680, de 16 de agosto de 1979. 

Diante disso, a proposição em exame perde o objeto e não pode ter sua 
tramitação continuada. 

Opinamos, portanto, pelo arquivamento do presente Projeto, em face da 
prejudicialidade demonstrada. 

Sala das Comissões, 4 de dezembro de !979.- Joio Calmon, Presidente 
-Tarso Dutra, Relator- Adalberto Sena- Eunice Michiles - Jutahy Ma
galhães - Pedro Pedrossian. 

PARECERES-N•s 16 e 17, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 255, de 1979, dispondo que, 
para efeito de aposentadaria por tempo de sen'lço, é considerada data 
do desligamento do emprego a da decretaçio da falência, extinção da 
empresa ou ajulzamento de reclamaçio na Justiça do Trabalho. 

PARECER N• 16, DE 1980 
Da Comissão de Constltulçio e Justiça 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto de Lei do Senado n• 255/79, de autoria do nobre Senador 
Franco Montoro, deseja acrescentar parágrafo ao art. 10 da Lei D9 5.890/73 
(que alterou a legislação de Previdência Social), para que se considere a data 
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da decretação da falência, a da extinção da empresa ou a do ajuizamento de 
reclamação trabalhista como datas válidas para o efeito de aposentadoria por 
tempo de serviço. 

De acordo com as informações oferecidas na Justificação, nascidas de 
reivindicação formalizada no X Congresso dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material El~trico, realizado em junho último 
na cidade de Poços de Caldas, a PrevidênciQ. Social tem negado oü.-procrasti
nado tal tipo de aposentadoria pelo fato de que os interessados, em situação 
de pendência, não podem oferecer à Previdcncia Social as suas Carteiras Pro
fissionais com a anotação eXigida dos seus respectivos desligamentos da cm
presa. 

Baseando-se nas informações da Justificação, o procedimento burocráti
co atribuído ao INPS é de gritante irregularidade jurídica, já que o desliga
mento do emprego se efetiva não por obra da anotação na Carteira Profissio
nal do empregado, mas por motivos defmidos em lei. Nas hipóteses abrangi
das pelo Projeto, o empregado não tem como lhe assinem a carteira com a de
claração do desligamento empregatfcio. Se, num outro exemplo, ele é furtado 
da Carteira regularizada e o empregador se recusa a renovar a declaração do 
desligamento, não será por isso que o empregado deixarll de aposentar-se nos 
termos da legislação vigente. 

Os objetivos da proposição, a meu ver. pertencem mais à faixa regula
mentar que à da lei ordinária, mas não vemos inconveniente a que se dê curso 
ao Projeto, dada a sua constitucionalidade c juridicidade. 

Na Comissão de Legislação Social, para a qual a proposição foi igual
mente distribuída, o mérito da mat6ria poderá. ser melhor examinado. 

Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto. 
Sala das Comissões, 17 de outubro del979. -Henrique de La Rocque, 

Presidente - Raimundo Parente, Relator- Tancredo Neves -Nelson Car
neiro- Moacyr Dalla- Cunha Lima- Almlr Pinto- Aderbal Jurema. 

PARECER N• 17, DE 1980 
Da Comissio de Legislaçio Social 

Relator: Senador Jutahy Magalhiles 

Propõe o eminente Senador Franco Montoro o acréscimo de parágrafo 
ao artigo 10 da Lei n• 5.890/73, que dispõe sobre a concessão da aposentado
ria por tempo de serviço. 

Nos termos do referido artigo, o prazo para a concessão da aposentado
ria ao segurado teni inicio: a) na data do desligamento do emprego, quando 
requerida dentro de 180 dias; b) na data da entrada do requerimento respecti
vo~ se após esse prazo. 

Entende o autor que nos casos ,dç extinção da empresa, da decretação d• 
falência ou quando for ajuizada reclamação trabalhista, pelo empregado, 
postulando a rescisão do contrato, o momento do desligamento a que se refert 
a lei deve ser considerado o das daulS cm que ocorrer qualquer uma deSsas hi
póteses. 

Isso porque, exigindo a Previdência Social "a prova do desligamento" 
do emprego, que é, na maioria das vezes, representada pela anotação da Car
teira Profissional, vê-se o empregado, principalmente nos casos de falência ou 
de extinção da empresa, impossibilitado de produzi-la. Em regra, tem ele de 
aguardar largo tempo, quase sempre superior àqueles 180 dias, para obter, 
pela via judicial, nas Juntas Comerciais, as certidões necessárias à compro
vação daquelas ocorrências que implicam na rescisio do contrato ou no rom
pimento do vinculo empregatlcio. 

Parece-nos, portanto, bastante adequada, aos fins da lei, a medida pro
posta, pois, acima de tudo, corrige uma situação prejudicial ao segurado. 
atualmente incontornável. Sendo por demais conhecida a grande demora 
com que se processam os feitos falimentares na Justiça, ou a baixa de registro 
das firmas nos órgãos competentes, não é, realmente, justo que fique o em
pregado a merce de providencias de terceiros para usufruir seus direito's. 

A matéria, inegavelmente, explicita melhor a lei e, embora tenha algum 
aspecto de norma regulamentar, como adverte a douta Comissão de Consti
tuição e Justiça, deve ser incorporada à legislação, a~ porque a Lei Orgânica 
da Previdência Social cont~m numerosos dispositivos da mesma natureza. 

Ante essas considerações, opinamos pela aprovação do presente projeto. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979.- Leoolr Vargas, Presi

dente...:.... Jutaby Magalbies, Relator- Henrique de La Rocque- Raimundo 
l'arente - Humberto Lucena - Moacvr · Dalla. 

PARECER N• 18, DE 1980 

Da Comlssilo de Constltuiçio e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 29, de 1979, que "assegura ao empregado que, após 
completar o tempo para aposentadoria, continuar em ativJdade, o pa
gamento de pecúlio corrOlipOndente à soma das contribuições pagas 
após o cumprJmento do prazo". 

Relator: Senador Raimundo Parente 

O Projeto sob exame, cujo objetivo está. sintetizado na ementa supra
transcrita, jâ foi objcto de análise preliminar nesta Comissão, determinando
se diligência, junto ao Poder Executivo, para esclarecimentos oficiais em tor
no da matéria .... 

No meu primeiro Parecer, a cujas razões me reporto, jâ me referira a dois 
óbices que comprometeriam o Projeto: o primeiro, quanto à sua inconstitu
cionalidade, por nilo se harmonizar com as exigências do parágrafo único do 
artigo 165 da Constituição; o segundo, quanto à sua inconveniência, relativa
mente ao merito, por desestimular a aposentadoria e, em conseqUência, pre
judicar as necessidades do País, de obter empregos para as novas gerações de 
assalariados. 

Ficou bastante ressaltado, no referido Parecer, que o pedido de diligên
cia era feito cm homenagem ao Autor, que afirma, na Justificação, que o Pro
jeto prescindiria da fonte de custeio total para, no futuro, ser executado como 
lei. · 

A diligência, contudo, não foi cumprida. Quatro Ofícios foram encami
nhados ao Poder Executivo, sem qualquer resposta, o que s6 posso atribuir a 
negligências de funcionários subalternos, incorrendo em falhas que precisam 
ser supridas no interesse do prestígio do Congresso Nacional. 

A falta das informações oficiais, contudo, não basta para revigorar o 
Projeto. 

Mantém-se inconstitucional. 
Isto posto, opino por sua rejeição. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 

Presidente - Raimundo Parente, Relator - Aderbal Jurema - Bernardino 
Viana - Amaral Furlau - MurUo Badaró - Moacyr Dalia - Almir Pinto. 

PARECER N• 19, DE 1980 

Da Comlssio de Constituiçio e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n•. 341, de 1979, que autoriza a CEF a estabelecer plano 
.. pecial de aqulslçio de casa própria para aposentados. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

I. O Projeto de Lei sob exame, de autoria do nobre Senador Orestes 
Quêrcia, visa autorizar a que a Caixa Econômica Federal elabore plano espe
cial para a aquisição de casa própria, em beneficio de aposentados que ainda 
não a tiveram e mediante prestações nilo excedentes de 25% (vinte e cinco por 
cento) dos proventos auferidos pelo inativo. 

2. Não obstante as intenções que animam o Projeto, faltam-lhe os re
quisitos da constitucionalidade e da juridicidade. 

2.1. A Caixa Económica Federal, empresa pública da União, constitui, 
por isso mesmo, órgão dê sua admlnlstraçilo indl,.ta, sujeitando-se tão
somente ao controle tutelar do Minis~rio, a que estA vinculada. Nio tem o 
Legislativo competência para autorizar-lhe a criação de serviços ou de bencfi
cios. 

3. Os órgãos da administração indireta ou descentralizada gozam de 
autonomia na gestão dos seus recursos, mediante dotações orçamentárias 
globais (§ I•, art. 62, da Constituição Federal). Nem mesmo o controle de 
tutela administrativa pode exceder-se, cm orderil a elidir tal autonomia admi
nistrativa c financeira. 

3.1. Cuida-se, destarte, de assunto da alçada exclusiva do Poder Execu
tivo, em cuja esfera os órgãos da administração indircta gozam da maior li
berdade posslvel, para a realização de seus fins. De sorte que o Projeto fere o 
princípio da independência de poderes (art. 6• e seu parAgrafo único, da 
Constituição Federal. 

4. Ademais disso, no sistema aa Lei Maior, embora a empresa pública 
seja dotada de personalidade jurldica de direito privado, a sua receita e despe
sa são públicas, ante o princípio da universalidade, que rege o orçamento 
público (art. 62, capot, C. Federal). Assim, qualquer projeto de lei que im· 
porte gestão de recursos ou aumento da despesa da entidade ser(a exclualva· 
mente veiculado pelo Presidente da RepllbHca (art. 65, eapat, C. Federal). 

5. Por outro lado, se o Projeto em foco veicula simples reoomendaçilo a 
que se facilite ao aposentado a aquisição da casa própria, serA injurldico, vil
to que a lei não encerra meras exortações ou conselhos, mu traduz comando 

, geral, abstraio e obrigatório. 
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6. Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto por inconstituM 
cionalidadc c injuridicidade. 

E' o Parecer. 
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979. -Henrique de La Rocque, 

Presidente - Hugo Romos, Relator - Murilo B@doro - Raimundo Parente 
- Lenoir Vorgos- Aderbal Juremo- Bernardino Viana- Arnon de Melio. 

PARECER N• 20, DE 1980 

Da Comissão de Constitulçilo e Juatiço. Sobre o Projeto de Lei 
uo Senado n• 323, de 1979, que "dispõe sobre o ingresso voluntário de 
mulheres nos escol os mllitores de nfvei superior, e dá outros providên
cias". 

Relator: Senador Amaral Furlan 

De autoria do ilustre Senador Orestes Qu~rcia, o Projeto sob exame pre
vê o ingresso voluntário de mulheres nas escolas militares de nível superior, 

2. Na justificação, após lembrar que, entre nós, as mulheres estilo, pela 
Constituição (art. 92, parâgrafo único), desobrigadas de prestação do serviço 
militar, pondera: ''isto, todavia, não exclui a possibilidade de elas, voluntaria
mente e"cm razão de mérito devidamente aferisl,o em concurso vestibular, in
gressarem cm alguma corporação ou escola mi1ftar, desde que a lei ordinária 
assim o permita". 

3. No que se refere ao art. 92, parágrafo ó.nico, da Constituição, não 
; hã problema no Projeto, de vez que a Lei Maior assegura a isenção do serviço 
militar às mulhares- bem como aos cclesiâsticos - "sujeitos. porem, a ou
tros encargos que a lei lhes atribuir", enquanto o Projeto faculta o ingresso 
voluntário de mulheres nas academias militares c cursos equivalentes das 
Forças Armadas. 

No que se refere à competência de iniciativa, no entanto, o Projeto é in
constitucional, pois colide com o disposto no art. 81, item V, que diz compe~ 
tir privativamente ao Presidente da República "dispor sobre a estruturação, 
atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal". 

Ora, as academias militares c cursos equivalentes das Forças Armadas 
são órgãos ou estão sujeitos a órgãos da administração federal. Assim, facul
tar o ingresso de mulheres nessas academias c nesses cursos (art. 1 '~'), c, mais, 
determinar a reserva de vagas, neles, para eventual preenchimento por candi
datos do sexo feminino (art. 29), 6 influir em seu funcionamento, o que é 
competência privativa do Presidente da República. 

4. Isso posto, opinamos pela rejeição do Projeto, por inconstitucional 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979. - He~nrlque de La Rocque. 

Presidente - Amaral Furlan, Relator - Aderbill Jurema - Raimundo Pa"' 
rente- Bernardino Vlono- Hugo Ramos- Murllo Bodaró- Moacyr Dalla 
- Almir Pinto. 

PARECER N• 21, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Ld 
do Senado "' 185, de 1979, que "estabelece que a gratificação paga 
aos diretores de empresas pd.blicas e de economia mista será també{Jt 
devida, proporcionalmente, aos respectivos empregados". 

Relator: Senador Murllo Badar6 

De autoria do ilustre Senador Franco Montoro, o Projeto em análise 
visa a estabelecer que a gratificação paga aos diretores de empresas pOblicas c 
de economia mista será também devida, proporcionalmente, aos respectivos 
empregados. 

2. Na Justificação, aduz o Autor, entre outras considerações: anão t 
justo o pagamento de vencimentos elevados aos Diretorcs, acrescidos de gra· 
tificações milionârias, sem qualquer participação dos empregados de tais em~ 
presas. Essa prâtica, incompatível com a grave situação económica c financeiL 
ra que o Pais enfrenta, contrasta gravemente a penúria em que se debatem os 
assalariados". 

3. Do ponto de vista constitucional, o Projeto esbarra no dispositivo 
constante do art. 81, item V, da Lei maior, que reza: "compete privativamcn· 
to ao Presidente da República ... dispor sobre a estruturação, atribuições e 
funcionamento dos órgãos da administração federal". 

Com efeito, sendo as empresas públicas e sociedades de economia mista, 
do âmbito federal, órgãos da administração federal indireta, as disposições 
preconizadas pelo Projeto, interferindo em seu funcionamento. não podem 
constar de proposição de iniciativa parlamentar. 

Quanto às empresas públicas c sociedades de economia mista de âmbito 
estadual, que tamb~m seriam alcançadas em seu funcionamento pelas regras 
constantes do Projeto, resguarda-as da ingerCncia do legislador federal a au· 
tonomia estadual, em cujo âmbito se estruturam c funcionam. 

4. _ Ante o exposto, apestir dos.c:~levâdos propósitos que 'inSJ5itàiti a ap~ 
sentação do Projeto, opinamos por sua rejeição, por inoonotitucionalldade. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979,- Henrique de La Rocque, 
Presidente- MurUo Bador6, Relator- Ralmando Parente- Ade!'bal Jure
ma - Lenoir Vargas - Amaral Furlan - Moacyr Dolia - Almjr Pinto. 

VOTO EM SEPA./I.A.DO DO SR. SENA. DOR CUNHA. LIMA.: 
O Pro]eto sob exame pretende estabelecer que a gratifi~l;ilo paga aos di

retores de empresas pú!>licas e de economia mista sert tamb~ devida, pro
porcionalmente, aos respectivos empregados. 

2; Após referir-se à i~ustiça lnsita na disparidade de tratamento quan
to à remuneração~ adverte o Autor: "este fato pode comprometer gravemente 
a paz social, porque atenta frontal e violentamente contra os princípios ele
mentares da justiça". 

3. Alega o ilustre Relator que o Projeto contraria o disposto no art. 81, 
item V, da Constituição. 

Discordamos, data venia, de tal interpretaçi.o, pois o Projeto se situa no 
plano normativo. Além do mais, sendo o dispositivo do art. 81, item ,V, de na
tureza restritiva, restritivamente deve ser interpretado, devendo entender-se 
aplicãvel, apenas, aOs órgãos de administraçllo direta. 

Tamb~m não se justifica, parece-nos, a alegação de ingeitncia na auto· 
nomía estadual, pois nilo se trata de remuneração de funcionários propria
mente.ditos. E compete A União legislar sobre Direito do Trabalho, em senti· 
do amplo (art. 8•, item XVII, aUnea b, da Constituição). 

4. Isso posto, nosso voto é: pela aprovação do Projeto, por constitucioa 
na!, jurídico, regimental e de boa recnica legislativa. 

Sala das ComiSMões, 28 de novembro de 1979. - Cunha Lima. 

PARECER N• 22, DE 1980 

Da Comissão de Coilstltulçiio e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
6o Senodo n• 242, de1979, que ''modifica a redaçio do artigo 370 do 
vigente Código Civil". 

ReJator: Senador Aderbal Jurema 
De autoria do nobre Senador Nelson Carneiro vem a exame desta Co· 

missão o Projeto de Lei do Senado~ n9 242, de 1979, que visa a alterar o arti
go 370 da Lei n• 3.071, de I• de janeiro de 19i6 (Código Civil Brasileiro). 

Pretende a proposição modificar, no Capitulo V do Código Civil, o dis
posto no artigo 370 que veda a adoçlo por duas pc:!Ssoas, salvo se forem marik 
Qb e mulhor. 

O que se intenta ~ que a adoção possa ser deferida a duas pessoas, além 
de ínarido e mulher, desde que comprovem vida' em comum blmais de cinco 
anos ou que jâ tem filho comum. 

O ilustre autor persegue a mesma linha de entendimento que o notabili
zou na luta pela atualização dos direitos da fami'lia, como se pode perceber na 
sua justificação: "Entretanto as mesmas razões de ordem jurídica, cconômi
ca, social ou moral que militaram em favor da edição da Lei n• 3.133/57 c do 
tantas outras de atuação específica no âmbito do Direito de Famfiia, todas 
tendentes a amenizar os rigores de uma legisla~o acentuadamente precon .. 
ceituosa, quanto ao reconhecimento de filhos fora do casamento, a direitos da 
companheira não casada, etc., fazem que, no momento, seja aceitável e mes
mo compatível a extensão do direito de adotar a duas pessoas que, embora, 
não casadas, tenham vida regular em comum". ' 

Abrirá, assim, a lei uma porta a casais que, embora concubinas ou ama
ziados, desde que satisfaçam os requisitos ora perseguidos, possam. exercer a 
adoção, e, com isso, propiciarem mais e melhores condições de vida a muitas 
crianças desamparadas. 

Somos. assim. pela aprovação do presente Projeto de Lei, por inexisti
rem óbices jurídico-constitucionais. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de i979. -Henrique de La Rue
que, Presidente - Aderbol Jurema, Relator- Roimando Parente - Bemor
dlno VIana - Hugo Ramos - Amaral Furlau - Murilo Badaró - Moacyr 
DaDo -- A1mir Pinto. 

PARECERES N•s. 23 E 24, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n• 118, de 1979, que altera a 
redaçio do "caput", do art. 532, da Consolidaçio dos Leis do Traba .. 
lho. 

PARECER N• 23, DE 1980 
Da Comlssilo de Constitulçio e Justiça 

Relator: Senador Hugo Ramos 

O Projeto de lei, ora focalizado, de autoria do nobre. Senador. Ores
tes Qu~rcia, propõe sejam unificadas as da~s, ~m qu~ se rcal1zarão eleições e 
posses de dirigentes sindicais em todo terrttóno nac10nal. 
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2. Nada a objetar no tocante à constitucionalidade da proposição legis- ' novo sistema de ferias aos empregados regidos pela legislação trabalhista, 
lativa sob exame. vinculado ao tempo de serviço na empresa. 

3. Porém, sem embargo do alto significado social do Projeto em tela, 2. Na Justificação, esclarece o Autor:" ... introduzimos outro critério 
não preenche ele, a nosso entender, o requcsito da técníca legislativa, em vir- para a determinação do número de dias corridos de férias anuais: o tempo de 
tude do qual deve a regra legal incorporar-se harmoniosamente ao sistema a serviço na mesma empresa. Nesse contexto, o empregado, independentemen
que pertence. te do número de faltas registradas ao serviço, terã direito ao período de ferias 

4. Note-se que a redação dada ao caput do art. 532, da CLT, pelo Pro- em função do tempo de trabalho na empresa, o que nos parece inteiramente 
jeto em cogitação, colide de frente co:m os respectivos parágrafos, o que de- justo e procedente". 
mandaria integral formulação da proposição legislativa em apreço. O Projeto é inteiramente constitucional. Com efeito trata ele de matéria 

5. Diante do exposto, somos pela rejeição do projeto. incluída na competência legislativa da União (art. 8'?, item XVII, alínea "B'\ 
E' o Parec:::er. da Constituição), bem como na do Congresso Nacional (art. 43, "caput") e 
Sala das Comissões, 21 de junho de 1979.- Henrique de La Rocque, Pre-- na iniciativa comum concorrente das leis (art. 56, "caput"), jâ que, quanto a 

sidente - Hugo Ramos, Relator - Bernardino Viana - Aloy_sio Chaves - esse último aspecto, não pertence nem à iniciativa exclusiva do Presidente da 
Helvídio Nunes- Nelson Carneiro- Almir Pinto- Cunha Lima- Raimun- República (art. 57 e itens e art. 65, "caput"), nem à dos Tribunais (art. 115, 
do Parente. item II ... in fine"). 

PARECER N• 24, DE 1980 
Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Raimundo Parente 

Com a proposição sob exame, pretende-se alterar o caput do art. 532, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, a fim de estabelecer a coincidência de da
tas da eleição e posse de todos os dirigentes sindicais dO Pais. 

No âmbito da douta Comissão de Constituição e Justiça, assim se mani
festou o relator sobre a matéria: 

., ... sem embargo do alto significadO do Projeto em tela, não 
preenche ele, a nosso entender, o requesito de têcnica legislativa, em 
virtude do qual deve a regra legal incorporar-se harmoniosamente 
ao sistema a que pertence. 

Note-se que a redação dada ao caput do art. 532 da CLT, pelo 
Projeto em cogitação, colide de frente com os respectivos parãgra
fos, o que demandaria integral formulação da proposição legislativa 
em apreço." 

A atual redação do dispositivo que se pretende aJterar foi dada pelo 
Decreto-lei n• 8.080, de 11 de outubro de 1945. 

A ComiSsão lnterministerial de atualização da Consolidação das Leis do 
Trabalho, presidida pelo ilustre jurista Arnaldo Lopes Sussekind, manteve 
esta redação no anteprojeto que elaborou (art. 542). 

Jâ a redação ora proposta para o citado dispositivo da CLT, marca as 
eleições da Diretoria e do Conselho Fiscal dos sindicatos, para o segundo do
mingo do mês de abril e a posse dos eleitos para o dia 19 do mês de maio. 

Muito embora o autor, com a medida, objetive o fortalecimento da insti
tuição sindical, quer nos parecer concorrerá para o seu esvaziamento, uma 
vez que o comparecimento às urnas deverá ser muito reduzido, pois bem pou
cos serão os trabalhadores que sacrificarão um dia de repouso para compare
cer ao ato de escolha dos seus representantes. 

Isso porque, inobstante o fato do parligrafo único do art. 528 da Conso
lidação das Leis do Trabalho estabelecer a obrigatoriedade de voto nas 
eleições sindicais, não se prescreveu qualquer sanção a quem deixar de cum
prir tal exigência. 

E todos sabemos que uma obrigação, sem sanção que a tome impositiva, 
não tem qualquer sentido prático. Assim sendo, caso aprovado o presente 
projeto, haveria o perigo das minorias ativas elegerem os representantes das 
diversas categorias profissionais, em detrimento de candidatos que realmente 
refletissem a preferência da maioria dos trabalhadores sindicalizados, que 
deixariam de exercitar o direito de voto, simplesmente pelo fato das eleições 
estarem marcadas para um domingo. 

Ã vista do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado 
n• 118, de 1979. ~ 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979.- Lenoir Vargas~ Presi
dente - Raimundo Parente, Relator - Humberto Lucena - Jutahy Maga
lhães - Nelson Carneiro .. 

PARECER N•S 25 E 26, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado •' 98, de 1979, que "altera a 
redação do artigo 130, da Consolldaçiio das Leis do Trabalho". 

PARECER N• 25, DE 1980 
Da Comissio de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Lenoir Vargas 

De autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, o Projeto sob exame ob
jetiva, alterando o art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho, instituir 

Além do mais, o art. 165, item VII, garante aos trabalhadores férias 
anuais remuneradas, deixando a regulamentação à legislação ordinária. 

Regimental e tecnicamente, não hâ observações a fazer à Proposição. 
4. É de se notar que o atual regime de férias, que -é de 30 (trinta) dias 

para os empregados que tenham tido até 5 (cinco) faltas, no máximo, no 
período aquisitivo, resulta de recente alteração legislativa, por força do 
Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril de 1977. 

A nós nos parece que o sistema de vinculação ao tempo de empresa não 
seria um critério adequado. Mas essa é uma questão atinente ao mérito, do 
qual melhor dirã a douta Comissão de Legislação Social. 

5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitu
cional, jurídico, regimental e de boa técnica legislativa. 

Sala das Comissões, 3 de outubro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Lenoir Vargas, Relator- Nelson Carneiro- Lázaro Barboza 
- Hugo Ramos - Amara) Furlan - Aloyslo Chaves - Raimundo Parente -
Murilo Badaró. 

PARECER N• 26, DE 1980 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O Decreto-lei n• 1.535, de 13 de abril do 1977, acolhendo vârias suges
tões em curso no Congresso Nacional_) assegurou férias, no máximo de trinta 
(30) dias, aos empregados, em escala que pode descer a 12 dias, levando em 
conta as faltas durante o ano. O nobre Senador Orestes Quércia ofereceu o 
Projeto de Lei do Senado n9 98, de 1979, alterando o número de dias de férias 
em proporção às faltas registradas ao serviço. E. por outro lado, introduz 
.. outro critério para a determinação do número de dias· corridos de férias 
anuais: o tempo de serviço na mesma empresa". 

Ao opinar na Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalida
de e juridicidade do Projeto, o ilustre Senador Lenoir V argas logo se manifes
tou contra a vinculação ao tempo de empresa, que não lhe parecia .. um cri
têrio adequado". Não creio, inicialmente, e em regra, que se deva alterar lei 
recente, apesar de possíveis deficiências, pela provâvel repercussão desfavorá
vel nas relações entrC empregados e empregadores. Outrossim, numa época 
de vertiginosa substituição de mão-de-obra, o critério de antigUidade na emw 
presa poderia agravâ-la ainda mais. Sou, por esses motivos, pela rejeição do 
Projeto. no que pesem os altos propósitos de seu ilustre autor. 

Sala das Comissões, 29 de novembro de 1979. - Lenoir Vargas, Presi
dente - Nelson Carneiro, Relator - Humberto Lucena - Henrique de La 
Rocque - Jutahy Magalhães - Moacyr Dalla. 

PARECER N• 27, DE 1980 

Da Cºroissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n'? 279, de 1979, que inclui entre as contravençõ'es pen&is a 
prática de atos resultantes de preconceito de sexo e de estado civil. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

l. Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do nobre Senador Nelson 
Carneiro, no qual se pretende reprimir atos que traduzam preconceito de sexo 
ou de estado dviL 

2. O Projeto sob exame, ostenta, em nosso entender, o vício de incons
titucionalidade parcial, relativamente aos artigos 5' e 6,_ 

3. A demissão de funcionário público estável só se pode verificar após 
procedimento administrativo, no qual se lhe assegure ampla defesa (105, II, 
Constituição Federal). Assim, não é lícito prescrever a sanção da perda de 
cargo público, em virtude da prâtica de contravenção e por obra de decisão ju
dicial. Aqui se rompe radicalmente, além do mais, com o princípio da inde-
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pendência das instâncias administrativas, penal e civil, tradicional entre nós, 
vinculando-se a Administração a sentença sobre matêria de sua exclusiva 
competência: avaliar da gravidade das faltas cometidas por seus funcionários, 
após procedimento regular, e aplicar a sanção disciplinar cabível. Portanto, 
parece-nos inconstitucional, ademais, o art. 59· sob análise, por infração ao 
princípio da independência de poderes (art. 69 e parágrafo único, da Consti
tuição Federal). 

3.1. De outra parte, o servídor público infrator pode ser contratado e 
não estaturário. Assim, o Projeto estaria consagrando justa causa para a res
cisão do contrato de trabalho, que seria examinada pela Justiça Comum, em 
vez de ser apreciado pela Justiça do Trabalho. ConseqUentemente, inconstitu
cional, ainda, o art. 59, por afrontar o artigo 142, da Constituição Federal. 

4. Relativamente ao artigo 69 ocorrem os mesmos argumentos, acima 
expendidos, visto que o funcionalismo a serviço das autarquias se submete a 
regime estatutário (funcionário público autárquico) ou a regime contratual 
(servidor público autárquico contratado), sendo de ressaltar que as socieda
des de economia mista, empresa concessionária de serviço público ou empre
sa privada contratam empregados exclusivamente celetistas. Daí, a pertinên
cia das objeções de inconstitucionalidade oferecidas, com relação ao art. 59 

5. Ressalte-se que, se os artigos, acima focalizados, cominam penas 
para contravenções penais, as sanções seriam obviamente aplicadas pelo Jur
zo Criminal, consoante procedimento regulado pelo Código de Processo Pe

, nal. Assim, quando o art. 5'~ fala em "'inquérito regular" só pode estar aludin
do ao procedimento normal, destinado a aplicação de sanções penais. 

6. Por derradeiro, não tem sentido punir "o funcionário dirigente dare
partição" (art. 59), quando o ato preconceituoso pode muito bem ter sido pra
ticado por servidor subalterno. Ademais disso, o artigo 69 não cogitou das 
empresas públicas e das fundações institufdas pelo Poder Público. Donde, a 

flexos diretos sobre a receita pública resultante dos recolhimentos da contri
buição previdenciária, cuja interrupção decorreria imediatamente da aposen
tadoria antecipada. Além do mais, evidente a influência do Projeto sobre a 
despesa pública, pois dele adviria a obrigação de pagar proventos, com ante
cipação do previsto pelo ordenamento em vigor. O caráter público da receita 
ou da despesa dos órgãos previdenciârios deriva do monopólio que, entre 
nós, exercem as entidades pllblicas, relativamente à Previdência Social. 

3. O Projeto em foco, em nosso entender, não satisfaz igualmente ore
quisito de juridicidade, tendo-se em conta a existência de vários sistemas lo
cais de Previdência Social, com o que se instituiria desigualdade de tratamen
to entre os vinculados aos sistemas geral e local, especialmente, com referên
cia aos servidores públicos contratados de Estados membros possuidores de 
órgãos previdenciários próprios. 

4. Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto por inconstitucional e 
injurldico. 

É o Parecer. 
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979. -Henrique de La Rocque, 

Presidente- Hugo Ramos, Relator, - Aderbal Juremo- Murllo Badaró
Raimundo Parente - Bernardino Viana - Amaral Fur!an - Moacyr Dalla -
Almir Pinto. 

PARECER N• 29, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiço, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n"' 28, de 1979, que "promove reajustamento de benefícios 
previdenclários, restaura proporcionalidade entre tetos para contri
buição, e dá outras providências". 

Relator: Senador Aderbal Jurema 

falta de juridicidade e de técnica legislativa que presidiu, data vênia, à redação O Projeto sob exame, de autoria. do ilustre ~enador Franco Montoro, 
dos arts. 59 c 69, do Projeto. objctiVa fazer retornar ao sistema da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, os 

7. No que concerne ao preconceito de "estado civil'', de tal não se cogi- tetos para contribuição c apuração do salário-de-beneficio, modificado pela 
ta na maioria das vezes, mas de causas relacionadas com "os bons costumes". Lei n9 6.205, de 29 de abril de 1975. 
Um hotel ou um restaurante de alta categoria, efetivamente, não se pode ex- - Até então, aqueles tctos tinham por limite o maior salário mínimo vigen
por ao risco de hospedar prostitutas de luxo com os respectivos clientes, para te no País, e passaram a corresponder aos chamados ••salários-de-referência", 
o constrangimento das famfiias, que buscam esses estabelecimentos categori- ou valor de referência. Com isso c com as alterações posteriores, introduzidas 
zados. A sociedade consagra um mínimo de moralidade média, que, por sua pelas Leis n's 6.2!0 de 4 de junho de 1975, c 6.332, de IS de maio de 1975, 
vez, origina uma natural discriminação. O Projeto, em nosso juízo, possibili- "quebrou-se, como informa o Autor na Justificação, inexplicavelmente, a 
taria, em tese, fossem os estabelecimentos hoteleiros de alta classe transfor- proporcionalidade entre os dois tetas, eis que o mais baixo correspondia à 
mados em "motéis" e os grandes restaurantes em "inferninhos" em nome de metade do mais alto, o que deixou de ocorrer" . 
.. liberdade de estado civil". De fato, assinala adiante o autor, "se o (teta) mais alto é, hoje, 

8. Frise-se que o Direito Brasileiro tutela os chamados "bons costu- CrS 28.940,00, mantida a piopOrção, o mais baixo seria de Cr$ 14.470,00. 
mes" (§ 8•, art. !53, Constituição Federal, artigo 17, da Lei de Introdução do Entretanto é, efetivamente, de apenas Cr$ 11.507,00". 
Código Civil, Crimes Contra os Costumes etc.). Ora, o Projeto sob exame, Destaca, portanto, o Senhor Senador Franco Montoro que, no momen
com toda a vênia, enseja promiscuidade que, a pretexto de reprimir precon- to cm que esse teta '"deixou de ser metade do outro, passando de 
ceita, facilita a expansão de atividades pouco aceitáveis pela média das CrS: 14.470,00 para CrS 11.507,00 houve sensfvel queda no valor final dobe
famílias brasileiras. Em todos os tempos, houve classes sociais, que defendem neficio". por isso que a finalidade do Projeto, como alega. é "restaurar ova
seus estilos de vida, mediante salutares normas preconceituais. Há respeitá- lor dos beneficias dos que ganham menos e foram, injustificadamente, preju
veis interesses comerciais e, inclusive, de ordem turística, que poderiam ser dicados com o critério que se quer alterar". 

' atingidos pelo Projeto. Ora, em que pese o elevado valor social da iniciativa, há de verificar-se 
9. Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto em pauta por ser que a criação, extenção, ou majoração dos beneficias compreendidos na pre

parcialmente inconstitucional (arts. s~ e 6') e injurídica em sua parte restante, vidência social, encontra óbice no parágrafo único do artigo 165 da Carta 
por ofender regras implícitas no ordenamentO jurfdico brasileiro, a saber, as Magna, que exige, para tanto, a indicação da fonte de seu custeio total. 
de respeito e garantia aquilo que, entre nós, se consi~eram Hbons costumes", Como a proposição onera a economia previdenciâria sem lhe indicar os 
cabendo aqui cítar ClOvis, que, como tal, entende " ... os que se referem, mais recursos correspondentes, e embora reconhecendo .. Ihe a meritória utilidade, 
diretamente, à honestidade das famflias, ao recato do indivfduo e à dignidade nosso Parecer--é -pe~a- sua--rejeieão qu.a-nto-ao- aspeeta--eonstitucional.-
social. Qua~ Laedunt Pietatem, existimationem, verecunduam nostram" (Códi- Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979. - Henrique de La Roc-
go Civil, vol. l, pág. 152). que, Presidente- Aderbal Jurema, Relator- Raimundo Parente- Bernar-

É o Parecer. dino Viana - Amaral Furlan - Murllo Badaró - Moacyr Dali a - Almir Pio-
Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979.- Henrique de La Rocque, to. 

Presidente~ Hugo Ramos, Relator- Aderbal Juremo- Murilo Badaró
Raimundo Parente - Bernardino VIana - Amaral Furlan - Moacyr Dalla -
Almir Piuto. 

PARECER N• 28, DE 1980 

Da Comlssio de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
do Senado n• 293, de 1979, que dispõe sobre a aposentadoria especial 
para os trabalhadores que prestem serviços no perfodo noturno. 

Relator: Senador Hugo Ramos 

I. O Projeto em pauta, de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro, 
reduz para 25 (vinte c cinco) anos o tempo de serviço dos segurados da Previ
dência Social, que prestem serviços noturnos. 

2. A proposição legislativa sob exame,. a nosso juízo, ~ inconstitucional 
por infração ao artigo 51, I, da Constituição Federal, haja vista que opera re-

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi-
cação. -

A Presidência recebeu a Mensagem n• 47, de 1980 (n' 072/80, na ori· 
gem), pela qual o Senhor Presidente da República, nos termos do parágrafo 
único do art. 171 da Constituição, submete à deliberação do Senado Federal 
proposta do Sr. Ministro de Estado da Agricultura para que seja autorizadá a 
alienação de terras públicas no Território Federal de Rondônia. 

A matéria será despachada às Comissões de Legislação Social, de Cons
tituição e Justiça e de Agricultura. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Através dos Avisos n•s 362-SP, 
de 18 de dezembro de 1979 e 019-SP, de 29 de janeiro do corrente, o Senhor 
Presidente do Tribunal de Contas da União encaminhou ao Senado cópias 
das atas das sessões em que foram tomadas decisões aplicando sanções aos 
responsáveis que discrimina. 
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O expediente recebido foi encaminhado, com ofício, à Comissão de Fi~ 
nanças, para conhecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. l9~Secretârio. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 2, DE I980 

Dispõe sobre a escolha e a nomeação dos dirigentes das fundações 
de Ensino Superior. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• A Lei n• 6.733 de4 de dezembro de 1979 não se aplica à escolha 
e à nomeação dos dirigentes das Fundações de Ensino Superior. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam~se as disposições em contrário. 

Justificação 

O presente projeto de lei visa a defender o princípio da autonomia uni~ 
versitâria, pedra angular do nosso sistema de Ensino Superior. 

li que a Lei n• 6.733, de 4 de dezembro de 1979, ao dispor sobre a no
meação dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela União, não 
excepcionou os casos de escolha c nomeação dos dirigentes das Fundações de 
Ensino Superior, isto é de algumas universidades, como pretendia a emenda 
que foi apresentada ao projeto original pelo Senador Franco Montoro. 

Aliás, durante o seu andamento no Congresso Nacional, a proposição 
que resultou no referido diploma legal foi alvo de acalorados debates, em im
portantes setores de nossa sociedade que procuravam justamente levantar o 
problema da autonomia de nossas Universidades. 

Para se ter uma idéia da repercussão do assunto, transcrevemos, na ínte
gra, a opinião que, na época, foi emitida pelo Conselho de Reitores das Uni
versidades Brasileiras: 

"Nota Oficial 
O Conselho de Reitores da.s Universidades Brasileiras, através 

de seu Diretório Executivo, em sua 94• Reunião, realízada em 
Brasília, no dia 8 de novembro de I979, 

Considerando que é princípio básico deste organismo atuar, 
por excelência, na expressão e defesa da autonomia universitária e 

Considerando a preoCupação manifesta das várias instituições 
filiadas, quanto ao teor do Projeto de Lei n• 34J79, que dispõe sobre 
a nomeação dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas 
pela União, ora em tramitação no Congi'esso Nacional, 
TORNA PÚBLICO: 

O Projeto de Lei n* 34/79, incluindo as Instituições de Ensino 
Superior, instituídas e mantidas pela União, sob a forma de Fun
dação, constitui uma violação ao princípio universal de autonomia 
universitária. 

Esta autonomia deriva de um aspecto essencial da Universida~ 
de que é a liberdade de desenvolvimento do conhecimento, a liber~ 
dade de intercâmbio acadêmico e a liberdade de crítica. 

Isto supõe, qualquer que seja sua forma de organização, a inde
pendência administrativa e de governo, incluindo a indicação de 
seus dirigentes, sem interferência de interesses político·partidârios e 
de outros alheios à natureza específica da instituição universitária. 

É, também, universalmente reconhecido que as Universidades 
devam contribuir para o mais alto desenvolvimento da comunidade 
nacional, colaborando ativamente com as políticas e planos gover~ 
namentais neste sentido. E a experiência tem mostrado, claramente, 
que as instituições universitãrias podem cumprir, de maneira mais 
efctiva, estãs funções, quando desfrutam de autêntica autoriom1a, o 
que torna mais enfática sua responsabilidade social. 

Dentro deste entendimento, este Conselho, convicto de que o 
referido Projeto de Lei não contribuirá para o apefeiçoamento das 
relações entre o Estado, a V nivcrsidade e a Sociedade, conclama as 
autoridades do Poder Legislativo e do Poder Executivo a rcexami~ 
narem a matêria, excluindo do Projeto as Ftiridações de Ensino Su
perior. 

Brasília, 8 de novembro de 1979. - Reitor Derblay Gaivão, 
Presidente do CRUB." 

Diante disso, não hâ senão que esperar que os meuS nobres pares ve
nham ao encontro deste projeto que se inspira no mais alto interesse público. 

Sala das Sessões, 4 de março de 1980. - Humberto Lucena. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.733, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1979 

Dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das fundações Instituídas 
ou mantidas pela União.. 

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta 
e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 19 Serão livremente escolhidos e nomeados, em comissão, pelo 
Presidente da República os dirigentes das fundações institu!das ou mantidas 
pela União, qualquer que seja sua natureZa ou finalidade e sem prejuízo de 
sua autonomia administrativa e financeira~ 

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições gerais e especiais erit coritrário. 

Bras!lia, 4 de dezembro de 1979; 158• da Independência e 91' daRe
pública. - João Figueiredo - Petrônio Portella. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultu
ra.) 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido será publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. ]'~'~Secretário. 

E lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 5, DE 1980 

Nos termos do art. 222 do Regimento Interno, requeremos que em 19 do 
corrente mês seja reali_zada sessão especial para prestar homenagem à me
mória do ex~Senador Petrônio Portella. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1980. -Jarbas Passarinho- Luiz Viana 
- Bernardino Viana -Nilo Coelho - Paulo Brossard - Lourival Baptista -
Passos Porto - Mauro Benevides - José Rlcha - Vicente Vuolo - Gabriel 
Hermes - Adalberto Sena - Afonso Camargo - Helv(dlo Nunes. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. 19-Secretãrio. 

E lidO o seguinte 

REQUERIMENTO N• 6, DE 1980 

Nos termos do art. 282 do Regimento Interno, requeiro tenham trami
tação conjunta os Projetes de Lei da Câmara n~ 68/79 e de Lei do Senado 
n' 262/79. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1980.- Henrique de La Rocque, Presi· 
dente da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido serâ publica· 
do e incluído em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I~~Secretârio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 7, DE I980 

Pelo falecimento do Deputado Arnaldo Busato, requeremos, na forma 
regimental e de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens: 

a) condolências à família e ao Estado do Paraná; 
b) inserção cm ata de voto de profundo pesar; 
c) levantamento da sessão. 
Sala das Sessões, 5 de março de 1980.- Affonso Camargo- Aderbal Ju

rema - Henrique de La Rocque - Luiz Viana - Lourival Baptista - Gastão 
Müller - Mendes Canale - Passos Porto. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O requerimento que acaba de ser 
lido depende de votação. 

No encaminhamento de votação poderão fazer uso da palavra os Srs. Se
nadores que o desejarem. 

O Sr. Affonso Camargo (PR) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra o nobre Senador 
Affonso Camargo. 

O SR. AFFONSO CAMARGO (PR. Para encaminhar a votação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; 

O Congresso Nacionai perdeu, na última semana, um dos seus mais bri
lhantes parlamentares, o Deputado Arnaldo Busato, do Estado do Paraná. 
Neste momento, gostaríamos de registrar a figura invulgar daquele político. 
Realmente uma figura inv~lgar. Nós conhecemos Arnaldo Busato hâ 18 
anos, quando ele tinha ainda 27 anos de idade, formado médico pela Univer~ 
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sidadc do Paraná, vivendo naquela vida de mêdico de interior da cidade de 
CleveJândia, no Sudoeste do nosso Estado. Na ocasião, já eleito Governador 
do Paran~ pela primeira vez o atual Governador Ney Braga, cuidâvamos, eu 
e outros companheiros do Partido Democrata Cristão, inclusive o nosso com
panheiro Senador José Richa aqui presente, de organizar o Partido Democra
ta Cristão, que, ainda com quadro pequeno, tinha conseguido liderar à cam
panha que elegeu Ney Braga a Governador do Estado. Ao organizar o Parti
do Democrata Cristão encontramos exatamcnte na figura de um médico que 
nunca tinha militado a política, um instrumento da organização do partido 
na sua candidatura a Deputado Estadual. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, tivemos a grande honra e oportunidade de acompanhâ-lo naquela sua 
campanha c, desde os primeiros momentos, percebíamos que ali nascia um 
líder de invulgar popularidade, um lfdcr político incomum, um homem que se 
identificava, naturalmente, com aquele povo do interior, ao ponto de, numa 
campanha curta c enfrentando, na ocasião, candidatos tradicionais da região, 
lançados por outros partidos mais fortes, Arnaldo Busato jâ naquela campa
nha foi o candidato a Deputado Estadual mais votado do Paraná. Candidato 
cm 1970 e 1974, voltou a ser o mais votado na sua Região. 

Em 1972 - aproximadamente - a doença insidiosa c pertinaz o atacou 
e durante oito anos ele lutou, ele que era_ ~eahncnte um grande lutador na 
politica, na profissão, demonstrou ser, não- Um lutador comum, mas um herói 
na sua luta com a doença. Oito anos de luta em que ele nunca esmoreceu por
que, inclusive, já operado pela primeira vez, convidadO que foi para exercer a 
Secretaria de Saúde do Governo de Jayme Canet, o fez com dedicação inte
gral, exercendo também uma atividadc maior do que qualquer llder que esti
vesse completamente são. 

Realmente, ele foi um homem invulgar, c naquela sua luta heróica contra 
a doença tornou-se um exemplo - e nisso nada exageramos, está aqui como 
testemunha o Senador José Richa - tornou-se um exemplo para todo o Pa~ 
ranã, um exemplo para todos aqueles que ficaram doentes, porque naquela 
sua luta ele transformava a sua esposa também numa heroína, D. Rosy, que 
também ia adquirindo aquela fortaleza que só Deus dá aos homens para en
frentar tranqUilamente a hora do desenlace, que ele como médico sabia iri:cxo
rãvel. Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o desenlace ocorreu a s_ema· 
na passada. 

O Congresso perde um dos seus mais eminentes e atuantes parlamenta
res, c o Paraná perde um líder invulgar, um líder de grande popularidade, de 
grande prestígio popular, que certamente, se as eleições de Governador conti
nuassem de forma direta, teria chegado inclusive ao Palácio Iguaçu, no nosso 
Estado. 

Ele se foi, mas deixou um grande exemplo para todos nós, um exemplo 
de coragem e um exemplo de espírito público. 

A este parlamentar ilustre. a este chefe de famfiia exemplar, a este líder 
invulgar é que nós queremos que esta Casa homenageie com este requerimen
to, suspendendo os trabalhos de hoje. Muito obrigado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Josê Richa. 

O SR. JOS€ RICHA (PR. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ao encaminhar o requerimento de autoria do nobre Senador Affonso 
CaJ?argo c subscrito também por diversos outros colegas, o fazemos com 
muita emoção. 

Por nossa formação cristã, sempre encaramos com muita naturalidade a 
morte. Mas ê bem verdade que a nossa natureza humana faz com que quase 
sempre nos apeguemos sobretudo às pessoas com as quais temos o privilégio 
de conviver mais intimamente. 

Somos meros peregrinos nesta nossa passagem e na nossa missão aqui na 
terra. Entretanto, não podemos deixar de lamentar o desaparecimento daque
les com os quais tivemos convivência- c boa convivência- mas o nosso la
mento torna-se ainda maior quando vemos desaparecer alguém que convivia 
conosco e desaparece prematuramente. 

co-nhecemos Arnaldo Busato há mais de 25 anos, por mais de um quarto 
de .sêcu!o com ele convivemos. Iniciamos pelos bancos escolares, colegas de 
umversidadc de uma mesma faculdade, c ai já nascia a amizade _e admiração 
pelo brilhante estudante que foi Arnaldo Busato; admiração pelo seu espírito 
público já despertado nos bancos escolares, quando viveu intensamente a 
política estudantil. Posteriormente formados, ingressamos juntos na política, 
em 1962, num mesmo Partido, quando tivemos a oportunidade de nos eleger; 
cu para a Câmara Federal e Arnaldo Busato para a Assembléia Legislativa do 
Estado. Fez uma carreira brilhante a ponto de, nas cinco eleições que dispu~ 
tau, ter sido ou o mais ou um dos mais votados do nosso Estado. Deputado 
Estadual cm 1962, foi reeleito cm 1966; Deputado Federal mais votado em 

. 1970, novamente reeleito em 1974 e 1978. 

Como político, portanto, destacou-se bastante: foi SecretArio de Estado 
e, como muito bem frisou o nobre Senador Affonso Camargo, se eleições di
retas houvesse, certamente Arnaldo Busato seria candidato c, muito possivel
mente, eleito Governador. Não duvidamos disso, porque sempre foi um ho
mem de trabalho, um homem de capacidade, um homem de uma simpatia ir
radiante, um homem decente, correto c igualmente um chefe de famflia exem
plar. 

Nossos caminhos, portanto, foram comuns num grande período da nos· 
sa vida, e nos momentos cm que trilhamos caminhos diferentes nunca deixou 
de haver, comigo ou com qualquer outro político do meu Estado, uma convi~ 
vência muito respeitosa, que nascia cxatamente da seriedade com que Arnal
do Busato encarava a vida pública. 

Como médico, Sr. Presidente, foi o primeiro a diagnosticar o seu terrível 
mal. E, exatamentc ai, aumentou cm cada um dos que o conheciam a admi~ 
ração por ele, porque até na infelicidade, até na adversidade, Arnaldo Busato 
se mostrou homem de uma garra impressionante, fora do comum. A prova 
disto é que eu não conheço nenhum outro ser humano que, atacado desta 
mesma doença, tivesse tido uma sobrevida tão grande. Era a sua vontade de 
viver e, sobretudo, a sua vontade de servir, porque, enquanto teve forças, 
mesmo doente, não arredou o pé um só instante_ da sua militância política, 
correndo o Estado, a ponto de, em 1978,jâ debilitado pela moll:stia, ter sido o 
segundo mais votado do nosso Estado, como Deputado FederaL 

e_ este o colega que hoje esta Casa homcnaseia, atrav& do Requerimento 
do nobre Senador Affonso Camargo e de outros companheiros, solicitando a 
suspensão da sessão em homenagem póstuma a esse grande parlamentar. E é 
no desejo de nos associar a esta homenagem que, como seu velho amigo eco
nhecido, prestamos este depoimento como uma modesta contribuição a quem 
muito contribuiu com o meu Estado e com o povo paranaensc. (Muito bem!) 

O Sr. Aderbal Jurema (PE) - Sr. Presidente, peço a palavra para enca
minhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a palavra o nobre Senador 
Aderbal Jurema, para encaminhar a votação. 

O SR. ADERBAL JUREMA (PE. Para encaminhar a votação. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, ouvimos as palavras dos 
companheiros do Deputado Arnaldo Busato, do Estado do Paraná. Sob a 
emoção maior do convívio com aquele ilustre coitterrânco, eles jâ assinala
ram, em rápidas pinceladas, a personalidade incomum desse parlamentar que 
lutou d~ frente com uma doença pertinaz. Durante esse tempo- e não foram 
dias, nem semanas ou meses, e sim, anos -Arnaldo Busato revelou-se, sem 
dúvida, não apenas um homem, mas uma fortaleza espiritual. 

Conhecemos Arnaldo Busato como Presidente da Campanha Nacional 
das Escolas da Comunidade no Estado do Paraná. Convivemos em congres
sos dessa Campanha c nunca ouvimos de Busato uma palavra de queixa, um 
gesto de desânimo, uma atitude de desespero. Muito peJo contrário. Parecia, 
entre nós, o mais sadio de todos, porque em verdade, esse deputado do Para
ná tinha uma alma sadia e um espírito público que os seus colegas ainda há 
pouco reconheceram e que nem sempre se costuma encontrar neste Pais. 

Nesta manifestação de pesar de meu Partido ou, pa~a falar a linguagem 
mais objetiva, do nosso bloco político, não precisamos aqui evocar biografi
camente a sua vida de militante poiltico desde a juventude, juventude que 
atravessou como deputado estadual, como deputado federal, como Secretário 
de Saúde, e juventude que o acompanhou atê o d,ia de sua morte. 

~essa figura que o Paraná e o Brasil perderam, um homem que não es
quecia os seus deveres políticos, sabia colocá-los em tal nível cultural que os 
seus adversários se sentiam bem em conviver com ele e com ele dialogar. 

Tenho a certeza de que o Paraná chora nesta hora, a perda de um dos 
seus filhos mais queridos, c nós do Congresso Nacional, nós que fomos cole
gas de Arnaldo Busato na Câmara dos Deputados, também choramos a per
da de um eminente brasileiro. (Muito beml) 

O SR. PASSOS PÔRTO (SE)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Passos Pôrt<?, para encaminhar a votação. 

q SR. PASSOSPÓRTO (SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente c Srs. Senadores, este é o terceiro dia que cm ses
são. ordinária do Senado reverenciamos nossos colegas congressistas dcsapa~ 
rectdos durante o recesso parlamentar. Começamos com o inditoso Deputa~ 
do Amâncio de Azevedo, depois reverenciamos o grande brasileiro Senador 
Petrônio Portella, e hoje estamos aqui a prantear o desaparecimento prema
turo do grande paranaensc, nosso ex-colega de Câmara - o Deputado Ar
naldo Busato. 
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Dele disse tudo a representação no Senado do grande Estado do Paraná. 
Devo acrescentar que, quando êramos Presidente do Instituto de Previdência 
dos Congressistas, e para avaliar a grandeza desse homem na sua luta contra 
a morte, sabendo que ela estava próxima, nos procurou para saber o que dei
xaria para a família, jã que ele estava perto de morrer. Foi talvez, em nossa 
vida de Presidente de Instituto, a primeira vez que um associado nos procura
va para saber o que ocorreria à sua família após a sua morte. 

Esse homem, Sr. Presidente, nosso colega durante três Legislaturas na 
Câmara dos Deputados, deputado de ComissãO, efa ardoroso na defesa dos 
interesses sociais e de saúde pública. Lâ, na Comissão de Saúde e de Legis
lação Social, se dedicou aos interesses do trabalhador brasileiro. 

Em homenagem a esse ilustre companheiro, nesta tarde também subscre
vemos o requerimento pela suspensão da sessão. 

Sr. Presidente, jâ que hoje ê o último dia, graças a Deus, cm que estamos 
reverenciando os parlamentares mortos, solicitamos seja consignado na Ata 
dos nossos trabalhos o pesar da Casa pelo desaparecimento do nosso conví
vio de funcionârios do Senado, de forma violenta ou por doença pertinaz, du
rante este recesso, funcionários anónimos, que não têm sessões suspensas, 
mas que devem ficar na gratidão de todos nós, porque são eles ql.le, ao longo 
do ano legislativo, preparam o nosso trabalho, e são, por assim dizer, a razão 
também do nosso êxito. 

Assim, Sr. Presidente, solicitamos a V. Ex• também comunicasse às 
famílias desses servidores o pesar da nossa Casa pelo desaparecimento de tan~ 
tos durante o recesso parlamentar. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - V. Ex• serâ atendido. 

O Sr. Luiz Cavalcante {AL) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Luiz Cavalcante, para encaminhar a votação. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE {AL. Para encaminhar a votação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: - - -

Desejo, tão-somente, antecipar o meu voto inteiramente a favor da pro
posição ora em discussão. Não apenas o meu voto, mas também os meus lou
vor à iniciativa dos conterrâneos do ilustre Deputado desaparecido. 

No entanto, permito-me, eminentes colegas, chamar~lhes a atenção para 
o fato de que viemos de um recesso de oitenta e cinco dias, e, ao reiniciar os 
nossos trabalhos, não pudemos fazê-lo de pronto, conforme todos nós ansiâ
vamos, e talvez a Nação mais ainda, porque nestes derradeiros três meses foi 
enorme o rol dos acontecimentos que fiZeram com que os nossos compatrio
tas ansiassem pela reabertura do Congresso Nacional. Mas, logo de início, ti
vemos três sessões suspensas, simultaneamente. Felizmente, é o caso de dizer
se, foram apenas três. Pois, bem poderiam ter sido dez, ou vinte, -e até poderia 
eu ter sido um dos desaparecidos, já na orla dos 75 anos, como estou, em ple
na faixa dos .. morriveis'~ 

Pois bem, Sr. Presidente. Com isto quero dizer, de um modo um tanto 
desalinhavado, que estamos frustrando a expectativa da Nação, que espera
va, logo no reinício dos nossos trabalhos, o Congresso voltasse aos debates 
dos temas da atualídade, os chamados temas .. quentes", e tantos são eles que 
não vale a pena enumerá-los. 

A propósito, comunico à Casa que, proximamente, apresentarei propo
sição alterando o nosso Regimento Interno, no sentido de que fique impedida 
a suspensã.o de sessões por morte de parlamentar, desta ou da outra Casa. 
Haverã, naturalmente, exceções. Mas, de um modo geral, se vingar a propo~ 
sição que pretendo apresentar, por falecimento de qualquer dos Senadores ou 
Deputados a sessão não serâ suspensa. Persistirá o recurso de requerimento 

de realização de sessão especial para prantearmos os ·colegas falecidos, como 
indefectivelmente se faz. 

Até agora se despendem duas sessões em homenagem aos nossos mortos: 
primeira, a sessão em que se faz a comunicação do falecimento; a segunda 
sessão, aquela especificamente destiriada aO necro1ógio do parlamentar faleci
do, resultante de requerimento. 

Creio que deva ficar apenas uma delas, esta segunda sessão, que conti
nuará a depender da iniciativa de qualquer um d-e nós. 

Finalizando, Sr. Presidente, esta a comunicação que queria fazer, sem o 
menor laivo de desapreço a quaisquer de meus ilustres colegas, vivos ou mor
tos. 

sa.) 

Eram as considerações que queria fazer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permãnecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa, atendendo à deliberação 

do Plenârio, irã suspender a presente sessão. Antes de fazê-Lo, entretanto, 
quero externar a nossa solidariedade às homenagens prestadas a uma vigoro
sa personalidade política do País e do Estado do Paranã, que também de
monstrou ser uma rara personalidade humana. 

É. portanto, com profundo pesar que a Mesa se associa às homenagens 
agora determinadas pelo Plenãrio da Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de levantar a sessão, aPre
sidência designa para a ordem do Dia da próxima sessão as matérias cons
tantes da pauta de hoje, que é a seguinte: 

Votação, em turno único, do Requerimento _nt» 542, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, sOlicitando ·o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva_ das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação o trecho Campo Grande-Maracaju-Ponta 
Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento nt» 543, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
nt» 304, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descrita das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação, o trecho Porto Murtinho-Caracol-Bela 
Vista-Ponta Porã-Amambaí-Iguatemi-Guaíra (PR), nos Estados de 
Mato Grosso do Sul e Paraná. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento _nt» 575, de 1979, de autoria 
do Senado~ Louriyal Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena~ 
do, das OrdenS d~ Dia dos Ministros do Exército e da Aeronáutica, do 
Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do Chefe do Estado 
da Armada, lidas em 27 de novembro de 1979, alusivas à passagem do 449 
aniversário da Intentona Comunista no Brasil. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 577, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
oração fúnebre proferida pelo Senhor Eduardo Rocha Virmond na ocasião 
do sepultamento do Senador Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Estâ encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 5 minutos.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nt» 34, de 
1979 (CN), que "dispõe sobre a nomeação dos dirigentes das fun
datt)es instituídas ou mantidas pela uniio". 

2• REUNIÃO, REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 1979 

As dezessete horas do dia sete de novembro do ano de mil novecentos e 
setenta e nove, na Sala Ruy BarboSa, reúne-se a Comissão Mista incumbida 
de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei n• 34, de 1979 (CN), que "dispõe 
~9re a nomeação dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela 

União", presentes os Senhores Senadores Jutahy Magalhães, Lenoir Vargas, 
Bernardino Viana. Alberto Silva, Franco Montoro, Dirceu Cardoso c Depu .. 
tactos Ossian Araripe, Darcilio Ayres, Osmar Leitão, Nilson Gibson, Afrísio 
Vieira Lima, Celso Peçanha, Joel Ferreira, Lúcia Viveiros e OctacíJio Quei .. 
roz. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Jessé Freire, Jose Lins, Marcos Freire, Hugo Ramos e Depu
tados Moacyr Lopes e Luiz Leal. 

Havendo número regimental, para a abertura dos trabalhos, o Senhor 
Senador Franco Montoro, Presidente da Comissão, comunica aos Senhores 
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Parlamentares presentes, o recebimento de oficio da Liderança da ARENA 
na Câmara dos Deputados, indicando os Senhores Deputados Darcílio Ayres 
e Nilson Gibson, para integrarem a Comissão, cm substituição aos Senhores 
Deputados Angelina Rosa e Walter de Prá. Continuando, o Senhor Presiden
te propõe a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que logo após, é 
dada como aprovada. Esclarece a redistribuição da matéria, ao Senhor Depu
tado Afrísio Vieira Lima, para relatá-la. Comunica, ainda, que ao Projeto foi 
apresentada uma emenda julgada pertinente à matéria. 

Prosseguindo, a palavra é dada ao Senhor Deputado Afrísio Vieira Li
ma, Relator, que emite parecer pela aprovação do Projeto, e contrário à 
emenda apresentada. 

o Senhor Senador Franco Montoro, Presidente da Comissão, passa a 
Presidência ao Senhor Senador Jutahy Magalhães;-Membro da Comissão, na 
ausência momentânia do Vice-Presidente, Senador Lenoir Vargas, para dis
cutir a matéria e defender emenda de sua autoria. 

Colocado em discussão, usaram da palavra os Senhores Deputados Cel
so Peçanha, Jocl Ferreira e Senador Franco Montara. 

Encerrada a discussão, a Presidência comunica, que há sobre a Mesa um 
requerimento de destaque do Deputado Celso Peçanha, referente a Emenda 
do Senador Franco- Montoro. 

Posto em votação, é o parecer aprovado, favorável ao Projeto e con
trário a emenda apresentada. 

Colocado em discuss.ão e votação, é o destaque rejeitado. 
Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião e, para constar, eu, 

Haroldo Pereira Fernandes, Assistente da Comissão, ·lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor ~residente~ vai à publicação, 
juntamente com o apanhamento taquigrâfico dos trabalhos. 

ANEXO À ATA DA 2•REUN!ÃO.fNTEGRA DO APANHA
MENTO TAQU!GRÁFICO, REFERENTE AO PROJETO DE 
LEI N• 34, DE 1979 (CN), DEVIDAMENTE AUTORIZADA A 
PUBliCAÇÃO PELO SENHOR SENADOR FRANCO MONTO
RO, PRESIDENTE DA COMISSÃO. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Declaro abertos os traba
lhos desta Comissão Mista para dar parecer sobre o projeto que dispõe ares
peito da nomeação dos dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela 
União. 

Desejo comunicar à Comissão a substituição dos Deputados Angelina 
Rosa e Walter de Prâ pelos Deputados Darcflio Ayres e Nilson Gibson. 

Na forma do Regimento, dou a palavra ao Deputado Afrísio Viei~a Li
ma, Relator da matéria, para apreciação do seu parecer. 

O SR. RELATOR (Afrfsio Vieira Lima) (Lê o seguinte Parecer.) 
Com a Mensagem n• 98, de 1979-CN, o Senhor Presidente da República 

submete à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do§ 29 do art. 51 
da Constituição, ProJeto de Lei, objetivando dispor sobre a nomeação dos di
rigentes das fundações instituídas ou mantidas pCla União. 

Esclarece a Mensagem Presidencial que a proposição cuida de estabele
cer a competência do Presidente da República de escolher livremente e no
mear, em comissão, os dirigentes daquelas entidades sui generis, cuja insti
tuição ou manutenção pelo Poder Público Federal se compreende como des
centralização, em grau maior, da atividade estataL 

Esclarece, ainda, a referida Mensagem, que por este motivo, embora do
tados de autonomia administrativa e financeira- que o projeto preserva
as Fundações devem ter dirigentes escolhidos pelo critêrio de irrcstrita con
fiança do Presidente da República, de modo a garantir _a harmonia de sua 
atuação com as diretrizes da AdminisÚ'ação Federal. 

O Projeto, vazado em dois artigos, estabelece, em seu art. }9, que serão 
livremente escolhidos e nomeados, cm comissão, pelo Presidente da Repúbli
ca, os dirigentes das fundações instituídas ou mantidas pela União, qualquer 
que seja a sua natureza ou finalidade e sem preju~z_o de sua autonomia admi
nistrativa e financeira; o art. 29 estabelece a vigência à data de sua publi
cação, revogando, ainda, as disposições em contrário. 

À matéria foi oferecida uma (I) Emenda, da lavra do ilustre Senador 
Franco Montoro, objetivando excluir do disposto no art. 19 do Projeto as 
Fundações destinadas ao Ensino Superior. Justificando-a, _o autor esclarece 
que o seu objetivo único é o de harmonizar o projeto com o art. 49, combina
do com o art. 16 da Lei n• 5.540, de 1968. 

A iniciativa Presidencial, na elaboração do Projeto, tem ca.ráter geral, vi
sando estabelecer a sua competência para o livre preenchimento destes car
gos de confiança. A emenda, ao contrário, procura retirar do Presidente da 
República a livre escolha dos dirigentes das Fundações destinadas ao Ensino 
Superior, constituindo-se, por isto mesmo, em irijuStificâvel ex.ceção às prer
rogativas que se quer garantir, com exclusividade, ao Chefe do Executivo. 

Assim sendo, somos, no âmbito desta Comissão, pela aprovação do Pro
jeto e pela rejeição da Emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Estâ em discussão o pare-
cer. 

O SR. CELSO PEÇANHA- Sr. Presidente, a emenda Fran~o Monto
ro vem atender ... 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Peço a V. Ex• que me per
mita uma interrupção. h sobre o parecer. Pediria ao Senador Jutahy Maga
lhães que assumisse a Presidência, porque pretendo discutir, também, a 
emenda e, como parte interessada na votação, me considero impedido. En
tão, peço ao Senador Jutahy Magalhães que assuma a Presidência dos traba
lhos para que possamos fazer justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Com a pàlavra o nobre 
Deputado Nilson Gibson. 

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente, creio que deveria entrar 
logo em votação a aprovação ou não do parecer do Relator. Era o que queria 
propor, para situar a nossa posição. 

O SR. FRANCO MONTORO - Se votannos o parecer, que é pela 
aprovação da mensagem, desde logo ficaria a emenda sem discussão. Peço 
destaque para discutir essa emenda. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -0 parecer, salvo emenda, 
que seria colocado em votação. 

O SR. FRANCO MONTORO -Sr. Presidente, pela ordem. 
O que diz o Regimento é que a discussão se fará em torno do parecer 

muito antes. Aliás, discutindo-se o parecer, está se discutindo tambêm a 
emenda. 

E, na votação, é que se pode requerer ou não, O destaque será requerido 
na hora oportuna, que é até o momento da votação. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Esta Presidência mantém 
a palavra ao Deputado Celso Peçanha. 

O SR. CELSO PEÇANHA -Pedi a palavra, Sr. Presidente, para discu
tir o parecer do PiOjeto de Lei n9 34/79, que dispõe sobre a nomeação dos di
rigentes das fundações instituídas ou mantidas pela União, e para falar sobre 
a Emenda Franco Montara. 

Essa emenda, tenho a impressão, interpreta todo o pensamento da cultu
ra nacional. Ela faz com que no seio das fundações, o Governo não venha a 
nomear livremente um professor, ou um diretor, sem que haja a consulta a 
todo o corpo docente, aos mais interesSados. A enicnda é pela cultura. em fa
vor da cultura. Hoje, sabemos que o País atravessa uma fase bem diferente 
daquela de lO ou 15 anos passados. No seio de uma congregação acho que 
deve se valorizar aquele que mais se distingue, e que os membros da congre
gação julgam mais capacitados para a direção. Por isso mesmo, hã uma infor
mação da Associação dos docentes da Universidade de Brasília- e cr~io que 
esta Associação interpreta o pensamento de todas as associações do País -
também, a esse respeito, da Associação dos Docentes da Universidade Fede
ral Fluminense, há uma interpretação favorâvel à emenda do Senador Franco 
Montara, dizendo que no caso das universidades tais dirigentes devem aten
der não somente a critério de capacitação e de compromisso com as finalida
des científicas, pedagógicas, sociais ou de instituição mas, sobretudo, devere
presentar a livre escolha da comunidade acadêmica. 

Numa hora como esta, em que se fala de abertura democrática, em que o 
Governo pretende que o povo fale através <1:e todos os seus órgãos parti
dários, e até permitindo que de suas orgai1izações abram o leque e outras sur
jam, numa hora como esta, estou certo, e interpretando o pensamento de to
dos os docentes das universidades do País, que o melhor critério seria a livre 
escolha da comunidade acadêmica. 

Por isso, requeiro destaque para essa emenda do nobre Senador Franco 
Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Com a palavra o nobre 
Deputado Joel Ferreira. 

O SR. JOEL FERREIRA -Sr. Presidente, quando tomei conhecimen
to da mensagem presidencial, verifiquei que não era a melhor maneira de con
duzir um colegiado alguém de fora dele escolher a sua direçilo. O colegiado 
tem esse sentidO de um grupo que deseja se articular e formar uma equipe 
para desenvolver um trabalho. Por outro lado, há que se dize~ que sendo uma 
instituição- de caráter ou natureza p!Jblica, cabe ao Chefe do Governo no
mear. de sua vontade, a diretoria. Admita-se at! ai. B preciso nos lembrarmos 
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que não estamos legislando para o mandato de Figtieii'Cdo, ou de fulano ou 
de sicrano. A lei tem um sentido perene, tem um sentido duradouro. Admita
se que o atual Presidente da República tenha o devido critério e resista a de
terminadas pressões que surjam, isto é inevitável, para não nomear pessoas 
leigas, e ignorantes até, estranhas ao meio universitário, para a direção de 
uma dessas fundações. Mas, quem pode garantir que depois do Presidente Fi
gueiredo não veriha um outro qualquer que não resista às pressões, e que co
loque na direção de uma fundação universitária, num País cujó ensino jã se 
arrasta quase pela sarjeta, alguém absolutamente incapaz e incompetente, ou 
capaz e competente até demais para outros setores, mas não para o ensino su
perior? Com isso, parece-me que não seria a melhor maneira o Chefe do Go
verno nomear direção de fundação nenhuma. Mas é admissivel, até certo 
ponto, que nas administrativas. vamos chamar assim para melhor entender, 
eJe pudesse fazer isso. Mas, nas especializadas, nas de ensino, que denlandam 
de capacitação especializada também, é muito perigoso admitir-se, permitir
se, que a direção dessas fundações seja de livre nomeação do Chefe do Gover-
no. 

Parece-me que a emenda do Senador Franco Montoro ressalvaria a men
sagem do Governo. isto é, continuarià sendo de livre nomeação a difeção das 
fundações, menos aquelas - que no Brasil devem ser 4 ou 5, não sei se paSsa 
disso - fundações de ensino superior. -

De maneira que, cóm estaS explicações quero me posiciOnar. e gostaria 
que os companheiros pensassem nisto: A lei não é apenas para o Presidente 
Figueiredo. que pode ser um homem de alta sensibilidade, e que jamais colo~ 
caria na direção da fundação, digamos. um gaúcho lâ no Amazonas, ou um 
carioca lá na fundação do Amazonas, talvez atê um homem administrador do 
Jockey Club -'- quem sabe_- para a direção da Fundação do Estado do 
Amazonas. 

De maneira que eu gostaria que encarássemos esse problema com serie-
dade. Eu que sou quase leigo em assunto de ensino, não atuo nesta área, con~ 
fesso que tenho a sensibilidade para entender que o ensino no Brasil, do pri~ 
mário ao superior, está em crise terrivelmente baixa. 

De maneira que é perigoso sobre todos os aspectos darmos ao Presidente 
da República, não é ao General Figueiredo, a um que possa vir daqui a uns 
anos- nós não estamos legislando com contrato certo- e fazer de uma uni~ 
versidade um clube de futebol, ou outra coisa que exige menos especialidade. 

De maneira que eu fico com _a emenda do Senador Franco Montoro, e 
faço um apelo aos companheiros para que pensem nesse assunto e sillvem, ou 
melhorem, ou tenham o ensino no Brasil como algo realmente especializado 
que não pode ficar sujeito à livre nomeação do Presidente da República os di~ 
retores de uma fundação de ensino superiOr. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Continua em discussão o 
parecer. 

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo a palavra ao 
nobre Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO '-Sr. Presidente o parecer faz referência 
à emenda, e conclui negativamente dizendo que a emenda constitui uma in~ 
justificável exceção às prerrogativas que se quer garantir, com exclusividade 
ao Chefe do Executivo.._ 

Essa conclusão é válida, acho que o parecer disse exatamente o que a 
emenda é, e nós temos_ que votar optando por duas fórmulas. Eptendemos
e esta é uma tese não apenas pessOal, mas que todo o MDB tem sustentado
que um dos males do atual sistema político brasileiro, sistema econômico e 
cultural também, é a centralização autocrática. Defendemos uma descentrali
zação democrática, e dentre os setores que devem ter a sua autonomia reco~ 
nhecida está a universidade, o princípio da autonomia universitária nos pare
ce fundamental. 

O que a emenda visa, em priineiro lugar, é precisamente isso que acaba 
de ser destacado pelos dois ilustres oradores que me precederam: garantir 
uma participação efetiva da universidade, isto é, que os órgãos dirigenteS se
jam constituídos a partir de uma indicação dos próprios integrantes da univ!!
risidade. Isso corresponde à grande tese da teoria universitária-. Não irei me 
estender mais longamente sobre o assunto porque o ponto essencial foi focali
zado pelos oradores que me precederam. 

O SR. CELSO PEÇANHA - Permite V. Ex• um aparte? 

.o SR. FRANCO MONTORO - Pois não. 

O SR. CELSO PEÇANHA- Fui Diretor de uma Faculdade, antes de 
ser Deputado Federal, que integrava uma Fundação. O Diretor da Faculdade 
era indicado numa lista tdplice por todos os professores, esta lista era levada_ 

à direção de uma fundação e esta escolheria um professor para dirigir aquela Fa
culdade. Mas era o pronunciamento antes recolhido de todos os professores 
para que, então, filtrado, o Diretor da Fundação escolhesse o Diretor. Este, 
creio, é um argumento também, isto se pi'ocede nas fundações, e todos os re
gimentos das faculdades, e os regimentos aprovados pelo Conselho Federal 
assim estabelecem. 

O SR. FRANCO MONTORO - O meu pensamento vai mais longe. 
Tenho um projeto, inc1usive, em andamento no Congresso Nacional estabele
cendo que até em empresas públicas que tenham uma direção colegiada. haja, 
obrigatoriamente a· participação de representantes dos funcionários, daqueles 
que· trabalham, na empresa, n~s órgãOs de direçílo. A idéia de participação 
me parece fundamental, é um dos aspectos de qualquer abertura que queira 
ser reaiii:~ente democrática: 
. São~ pOrtanto, -C:hJ.aS filosofias de vida, duas concepções diferentes que se 
defrontam a esse respeito. · · · · 

Quero acrescentar, assim como o ilustre Deputado Celso Peçanha men
çionou o pronunciamento de universidade fluminense, que tenho em mãos 
um documento da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília, em 
que adotarrt a emenda, defendem a sua aprovação, e fazem um apelo à Co
missão e ao Plenário· para-·que apóiem a emenda que visa- assegurar a autono-
mia das nossas universidades oficiais. · 

Com"estas razões, informo·-quejâ foi requerido, e por isso me dispenso, o 
destaque para a votação da emenda. 

Era o que eu queda declarar, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Continua em discussão o_ 
parecer. 

Concedo a palavra ao Sr. Relator Afrísio Vieira Lima. 

O SR. AFR!SIO VIEIRA LIMA - O Senador Franco Montoro colo
cou muito bem. A emenda admite uma tese totalmente antagônica à tese do 
projeto. O que não se pode faZer é o seguinte: é aprovar o projeto e aprovar a 
emenda, porque aí há um conflito, uma contradição. 

O SR. FRANCO MONTORO- O negócio é rejeitar, rejeita-se o proje
to e a emenda também, ar estaremos de acordo. 

O SR. AFR!SJO VIEIRA LIMA- V. Ex• fez uma objeção, exatamen
te a que eu ia fazer para responder e, por isso, passo a responder à objeção de 
V. Ex•, que V. Ex• antecipou ao Relator. 

O Deputado Celso Peçanha, se não me engano, quer consagrar, quer re
petir, a livre escolha da comunidade dos seus reitores, quer deixar que a co
munidade universitária escolha seus reitores. Foi secundado em seu pensa~ 
mento pelo Deputado Joel Ferreira que também diz que a autonomia univer
sitária dc;ve ser assegurada com a livre escol.ha da c<;~munidade, e conseqüen
temente, no meu entender, o Presidente da República ficaria ausente dessa es
colha, não participaria. Mas, o que ocorre é o seguinte: hã um equívoco, poist 
hoje nem a ieg.isiação assegura essa imunidade da autonomia, a autonomia 
hoJe ê restrita. A universidade escolhe, faz uma lista na forma do seu regimen
to e a encaminha ao_ Executivo c, no caso, o ~esidentc da _República escolhe 
o reitor. -

O SR. JOEL FERREIRA- E a emenda do Senador Franco Montoro 
não tii'a -istó~ 

O SR. RELATOR (Afrfsio Vieira Lima)- A emenda do Senador Fran
co Montoro abre um precedente, ele admite que em todas as fundações se 
proceda como determina o projeto, Porém elege. não sei por que motivo, de 
maneira especial as fundações que se dedicam ao ensino universitário, só a 
estas ele abre exceção, para permitir que se faça, ele não diz como. Mas se não 
diz como tem que se fazer nos termos da lei em vigor. 

O SR. FRANCO MONTORO - Depende do regimento de cada facul
dade. 

O SR. RELATOR (Afrfsio Vieira Lima)- Ele faz uma referência que 
certamente na ligeireza com que fez a emenda se equivocou citando' a Lei nfil 
5.540 que hoje se encontra revogada, porque hoje está alterada pela Lei nfil 
6.420. 

Então, o que o Executivo pretende, no meu entender- e a que a Asso
ciação das Ciências se referiu. abrindo o caminho para a indicação de segun
dos critérios meramente políticos, jã se faz critérios políticos porque a univer
sidade colegiada escolhe por critêrio político também:- o Governo quer evi
tar um impasse. E ê isso que tem ocorrido. A universidade escolhe por cri
têrios políticos, remente ao seu regimento, o regimento pode determinar o nú
mero de eleitos pela comunidade. Então, o que estã ocorrendo em diversas 
fundações ê que ele restringe essa lista dois e, geralmente, indica reitores que 
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não estão afinados com o Poder Executivo, com o Presidente da República. 
Evidente, surge o impasse, o Presidente da República terá forçosamente de 
escolher um deles pior. E não é isso que nós queremos, mas sim que o PresiM 
dente da República escolha o melhor. 

Agora ocorre que pela lei a comunidade somente fica ausente na escolha 
do reitor porque, realmente, é um cargo político que tem que se harmonizar 
com o Executivo que dá socorro financeiro à educação, que lhe dá assistência, 
na hora em que houver a divergência entre o reitor e o Executivo, evidente
mente, este deixa de socorrê-lo e, ar sim, ocorre o prejuízo da cultura. Mas, 
pela lei que acaba de citar, a comunidade tem o direito de escolher até 6 vice
reitores. A comunidade colabora, já não no aspecto político, mas no aspecto 
especificamente técnico que são os vice-reitores que vão cuidar da cultura, 
que vão cuidar do ensinamento, estes sim que devem ser técnicos, e ar compe
te ao conselho escolher, compete à organização regimental determinar a sua 
escolha, cabe a escolha ao Chefe de Poder Executivo. Exatamente por isso, 
para haver coerência ê que eu me oponho à aceitação da emenda, e votei pela 
sua rejeição. 

O SR. FRANCO MONTORO- Quero dar um aparte apenas para ex
plicar a perfeita coerência da posição da Oposição a esse respeito. Somos con~ 
tra e vamos votar contra o projeto. Dirá V. ;Ex•, então, por que apresentou 
emenda? E: exatamente o processo parlamentar. Se formos derrotados, então, 
pelo menos que os estabelecimentos de ensino superior tenham a sua autono
mia assegurada. E com isso antecipo o voto que vamos dar, seremos contra o 
projeto, e por isso contra o parecer de V. Ex• porque ele aprova o projeto. 
Mas se for aprovado o projeto, vamos recorrer a uma segunda instância que é 
a da emenda, para que pelo menos os estabelecimentos de ensino superior te
nham a sua autonomia respeitada. Não existe nenhuma incoerência no pro
cesso adotado pela Oposição. A Oposição sabendO que é minoria procura lu
tar com todas as suas armas, procurando todas as brechas. Vamos lutar conw 
tra o projeto e, se este for aprovado, vamos lutar pela emenda. Se ambos fow 
rem rejeitados, a responsabilidade ficarA para o Governo que terá mantido 0. 
centralismo autocrático que nos domina. 

O SR. RELATOR (Afrlsio Vieira Lima)- Entendo o que V. Ex• diz, e é 
exatamente por isto que me oporiho. Entendo que a Universidade agora não 
tem autonomia, porque o Presidente da República nomeia, então, não existe 
autonomia. Seria autonomia, se a comunidade escolhesse, mas esta não esco
lhe, a comunidade indica uma lista, que na forma regimental pode ser tríplice, 
sêxtupla, como eles quiserem, como o Regimento estabelecer. Mas tem ocor
rido impasse, porque muitas vezes a congregação ou o organismo universi
tário indica dois, e tem acontecido indicar dois que o Governo não pretende 
nomear, e o impasse se estabelece. E o que ocorre? Forçado, o Poder Executi8 

vo escolhe o menos pior e então aplica a sanção que~ natural de dar um desa
preço financeiro à Fundação. e exatamente isto que eu quero evitar, são esses 
impasses, por isso acho que o projeto vem a atender exatamente aos anseios 
das fundações e das universidades. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Encerrada a discussão. 
Sobre a mesa requerimento do Deputado Celso Peçanha, no qual solicita 

destaque para a emenda nll I do Senador Franco Montoro. 
Teríamos que passar agora à votação, mas ~ evidente a -falta de número 

no Plenário, de vez que se encontram presentes apenas nove Srs. Congressis
tas. quando o mínimo ~ de doze, por isso fica adiada a votação ... 

O SR. RELATOR (Afrlsio Vieira Lima) - Sr. Presidente, para evitar o 
·decurso de prazo- porque V. Ex• sabe que esse relatório já estã feito fora do 
prazo- proporia a V. Ex• que suspendesse a sessão por dez minutos para 
convocar os Srs. Parlamentares ao plenário, porque ar haveria número e nós 
votaríamos, porque é realmente um assunto palpitante. 

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Eu poderia suspender a 
reunião por dez ou quinze minutos, mas não seria o caso de decurso de prazo, 
porque o parecer seria lido na sessão plenária. 

Mas atendendo a V. Ex•, suspendo a sessão PC? r dez minutos. 
Está suspensa a reunião. 
(Suspende-se a reunião por dez minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Estã reaberta a reunião. 
Encerrado o processo de discussão, vamos votar o parecer, salvo o desta-

que requerido para a emenda n9 1. 
Em votação o parecer. 
Os Srs. Parlamentares que o aprovam, _queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) . 
Por sete contra quat~o votos, o parecer estâ aprovado, c portanto o_ pro-

jeto. -

Em votação o destaque. 
Acabada a votação do projeto, passa-se a votação do destaque, que é a 

segunda instância a que recorre a oposição para tentar a aprovação da ma
téria. 

O SR. JOEL FERREIRA- Sr. Presidente, peço a palavra para encami
nhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara)- Concedo a palavra a V. Ex• 
para encaminhar a votação. 

O SR. JOEL FERREIRA- Sr. Presidente, volto a insistir, a argumen
ta-ção do eminente Relator não me parece, pelo menos a mim, convincente, 
quando alega que têm havido e poderá haver dificuldades em que o colegia.
do, da fundação universitária escolhe duas ou tr!s pessoas e encaminha ao 
Presidente da República para que destas duas ou trê~ pessoas uma seja esco
lhida para a direção da universidade. E diz que têm havido e poderio haver 
dificuldades quando nenhuma dessas pessoas se assinando com o Presidente é 
vãlido para a própria universidade nomeá-lo reitor. Mas a minha dificuldade 
é a seguinte, se é dificil escolher duas ou três pessoas pelos próprios integran
tes da universidade, me parece que muito mais difícil é a escolha feita pelo Se-
nhor Presidente da República que estâ longe da universidade. Quer dizer, se 
têm havido dificuldades e outras podem vir, porque uma, duas ou at~ três 
pessoas não agradam, ou não atinam com a direção nacional, escolhidas pe .. 
los próprios integrantes da universidade me parece que bem mais diflcil é a es· 
colha feita pelo Sr. Presidente da República que está longe do colegiado das 
universidades. Por esta razão eu insisto, vale pensarmos, não se trata de uma 
nomeação política,, ou s6 pensando na política, é preciso vermos o ensino. Em 
se_gundo lugar, reafirmo, o atual Presidente poderá ter a sensibilidade de não 
escolher pessoas leigas, estranhas ao quadro da universidade para dirigi-Ia. 
Mas eu não sei se qualquer um outro Presidente possa ter esta sensibilidade. 
Por esta razão defendi, e continuo defendendo, e votando a favor da Emenda 
Franco Montoro. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montara) - Concedo a palavra ao 
nobre Deputado Celso Peçanha para encaminhar a votação. 

O SR. CELSO PEÇANHA - Um minuto apenas para o encaminha
mento da votação. Diria que o Senhor Presidente da República nessa Mensa
gem n9 98, declara: 

HPor isso, conquanto dotadas de autonomia ad~inistrativa e 
financeira, que o projeto preserva, as Fundações devem ter os diri~ 
gentes escolhidos pelo critério de estrita confiança do Presidente da 
República, de modo a garantir a harmonia de sua atuação com as 
diretrizes da Administração Federal." 

Ora, Sr. Presidente, creio que há uma diminuição ao papel da cultura 
nesse contexto, hã uma autonomia adiministrativa e financeira, o valor finan
ceiro e o valor administrativo, ambos pesando mais do que o valor cultural, 
dâ-se a uma universidade autonomia administrativa e financeira, e por que 
que o homem, representando a cultura, sendo um representativo da sua con
gregação, o homem que espelha o mâximo de cultura, por que ele não pode 
ser escolhodo, não pode ser indicado? Ora, estamos a esta altura do século a 
diminuir o valor da cultura e, mais uma vez, sobrepujando aqueles valores 
que são essenciais, mas que não são primaciais na época atual. 

O SR. PRESIDENTE (Franco Montoro)- Vamos passar a votação do 
destaque, e os que aprovarem o destaque estarão aprovando a emenda. 

Em votação. 
O Srs. Parlamentares que aprovam o destaque e, portanto, a emenda, 

queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Rejeitada a emenda por oito votos contra quatro. 
Proclamado o resultado, peço aos Srs. Parlamentares que permaneçam 

no recinto para assinar a ata, e a matéria será encaminhada à. Mesa para ser 
colocada na Ordem do Dia em uma das próximas sessões do Congresso Na8 

cional. 
Está encerrada a reunião. 

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 10 minutos.) 

COMISSÃO MISTA 

Incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de Lei nll 26, de 
1979 ( CN), que "dispõe sobre a correção automática dos salários, 
modifica a política salarial, e dá outras providências''. 

6• REUNIÃO, REALIZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 1979. 

Aos três dias do mês de ou~ubr()_ do ano_çie mil novecentos e setenta e no
ve, às quinze honras e cinquenta- e cinco minutos, na Sala Clóvis Bevilácqua, 
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presentes os Senhores Senadores José Lins, Humberto Lucena, Franco Moo
toro e Deputados Bonifácio de Andrada, Carlos Chiarelli, Maluly Netto, Nil
son Gibson, Alceu Collares, Edgard Amorim, Benedito Marcílio, Marcelo 
Cordeiro e Jorge Cury, reúne~se a Comissão Mista do Congresso Nacional, 
incumbida de estudo e parecer sobre o Projeto de lei n9 26, de 1979 (CN), que 
"dispõe sobre a correção automâtica dos salãrios, modifica a política salarial, 
e dá outras providências". 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Aloysio Chaves, Lomanto Júnior, Dinarte Mariz, Alberto Silva, Almir Pinto, 
Eunice Michiles, Roberto Saturnino, Mauro Benevides e Deputados Adhe~ 
mar Ghisi e Osmar Leitão. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos pelo Senhor Pre~ 
sidente, Deputado Alceu Collares, que comunica aos Senhores Membros da 
ComisSão que, a presente reunião destina-se aos depoimentos dos Senhores 
Ulisses Riedel de Resende, Assessor Jurídico e Trabalhista da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Comêrcio e Wilson Gomes de Moura, Presi
dente da Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédi
to. 

Em seguida, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Ulisses 
' Riedel de Resende, que faz sua explanação sobre a grande importância da 
matéria que ora se discute, associando-se à posição de todas Confed.erações 
quejã se pronunciaram perante esta Comissão, no sentido dos ítens da livre 
negociação e do poder normativo da Justiça do Trabalho. 

Prosseguindo, o Senhor Presidente convida o Senhor Wilson Gomes_ de 
Moura para tomar assento à Mesa e iniciar o seu depoimento, no qual analisa 
as partes que, na sua opinião, são falhas no Projeto, chamando atenção espe
cial dos Senhores Membros da Comissão, no sentido de não de:ixarem passar 
desapercebido o problema da exclusão da sociedade de economia mista, por
que, a despeito de o art. 566, da C.L.T. impedir a sindicalização dos emprega
dos em empresas públicas, ele admite a sindicalização em- empresa de eco ri: o
mia mista e fundação. 

Na fase de interpelação aos depoentes, usam da palavra os Senhores De
putados Marcelo Cordeiro, Jorge Cury, Carlos Chiarelli e Senador José Lins, 
relator do Projeto, que agradece a contribuição valiosa dos dois depoentes, 
afirmando que todos os Membros da Comissão estão fazendo â esforço ne
cessário para ajudar a aprovar uma boa Lei para o Pais e para os trabalhado-
res. 

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, de
mais Membros da Comissão e vai à publicação, juntamente com ó apanha
mento taquigráfico dos debates. 

ANEXO À ATA DA 6• REUNIÃO, DA COMISSÃO MISTA 
INCUMBIDA DE ESTUDO E PARECER SOBRE O PROJETO 
DE LEI N• 26, DE 1979 (CN}, QUE "DJSPOE SOBRE A COR
REÇÃO AUTOMÁTICA DOS SALÃR/OS, MODIFICA A POLI
TICA SALARIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS", REALI
ZADA EM 3 DE OUTUBRO DE 197~.ÃS 15 HORAS E 55 MINU
TOS, INTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÃFICO COM 
PUBLICAÇÃO DEVIDAMENTE A UTORJZADA PELO SE
NHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO, DEPUTADO ALCEU 
COLLARES. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Havendo número regimental, 
declaro abertos os trabalhos desta reunião. 

Continuando a audiência de presidentes de confederações nacionais de 
trabalhadores e de empregadores, a Comissão vai ouvir agora o Dr. Ulisses 
Riedel de Resende, que vai falar em nome da Confederação Nacional dos~ 
Trabalhadores no Comércio, devidamente credenciado pelo Ministro Presi
dente da Confederação, conforme oficio que nos chegou às mãos, hoje de ma
nhã. 

Diz o oficio: 
'"Ao Presidente da Comissão 
Do Presidente Antonio Alves de Almeida. 
Com o seguinte texto: 

uTemos a satisfação de acusar o recebimento do amãvel convi
te de V. Ex•, datado de 27/09, recebido nesta Confederação no dia 
}9 do corrente mês, visando à prestação de esclarecimentos sobre a 
política salarial em decorrência do Projeto n' 26, de 1979 (CN), que 
dispõe sobre a correção automática de salários, modifica a política 
salarial, e .dA outras providências. 

Queremos desde já manifestar o nosso agradecimento pelo 
honroso convite, todavia recaindo a convocação em dia que o Tri~ 

bunal Superior do Trabalho realiza sessões das 9 as 12 horas da ma~ 
nhã, e das 13.00 às 19.00 horas da tarde, e, dada a minha condição de 
Ministro Classista, não podendo ficar ausente das referidas sessões, 
peço vênia a V. Ex• para apresentar o portador do presente, o Dr. 
Ulisses Riedel de Resende, que, na qualidade de Assessor Jurídico e 
Trabalhista desta Confederação, irá nos representar nesta impor~ 
tante reunião, a fim de prestar os esclarecimentos sobre a matêria. 

Agradecendo a atenção de V. Ex', subscrevemo~nos com eleva
da estima e consideração. 

Antônio Alves de Almeida." 

Está com a palavra o Dr. Ulisses Riedel de Resende, na condição de re~ 
presentante ·da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio. 

O SR. ULISSES RIEDEL DE RESENDE- Sr. Presidente, Srs. Sena
dores, Srs. Deputados. Sinto-me muito honrado em estar aqui presente no 
dia de hoje para prestar esclarecimentos relativamente ao Projeto n9 26/79, 
que "dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a política sa
larial, e dá outras providências". 

Como foi esclarecido pelo Sr. Presidente, não sou dirigente sindical; sou 
advogado da entida_de sindical, e, por uma circunstânCia de um impedimento 
eventual de seu Presidente, estou aqui, neste momento, na certeza de que a 
nossa experiência profissional como advogado também nos permitirá colabo
rar com esta Egrégia Comissão Mista, no sentido do aperfeiçoamento deste 
projeto em benefício da classe trabalhadora. 

Nós tivemos a ocasião de participar e de assistir todos os depoimentos 
que foram prestados nesta Egrégia Conlissão Mista, de todos os Presidentes 
de outras Confederações. Ouvimos, ontem, os Presidentes da CNTEC- e da 
CNTTI; hoje, os da CONTAG e da CONTCOOP, e verificamos que os pro
nunciamentos emitidos, :P~Io mínimo em alguns pontos básicos, em alguns 
pontos fundamentais, têm··perfeita siinilitude. A CNTEC deu destaque sobre
tudo à livre negociação, aô poder nornúltiVo da Justiça do Trabalho, à fi
xação de pisos salariais e salários profissionais, à partiCipação na lucrativida
de das empresas, à revogação da legislação de contenção salarial, ao reajuste 
automático do salârio -míOimo, ao reajuste para os empregados sem data-base 
e ao reajuste para os funcionários públicos. 

Jã a CNTIT, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transpor
tes Terrestres, deu destaque especial para a livre negociação e para o poder 
normativo da Justiça do Trabalho. 

A CONTAG, hoje de manhã, foi ouvida, através de um de seus represen
tantes, ainda aqui presente, que, num pronunciamento amplo, abrangendo 
vãrios pontos, destacou a necessidade, numa síntese, de reajustamento do 
salãrio mínimo, independente do reajustamento que deve ser feito na forma 
do projeto, declarando que deveria ser examinada a matéria conjuntamente 
com o direito de greve; sustentou o poder normativo da Justiça do Trabalho e 
a riecessidade de llberdadeS sindicais; que deve ser incluída na política salarial 
a questão da lucratividade; que pode haver lucratividade sem que haja produ
tividade, e, dadas as características especiais dos trabalhadores rurais, inclusi
ve ingressou pelo assunto e pelo tema da reforma agrâria. 

A CONTCOOP deu de.staque especial à negociação direta, ao poder 
normativo da Justiça do Trabalho, à revogação expressa da legislação de con
tenção salarial, disse que a análise deve ser feita em conjunto com o direito de 
greve, com a liberdade sindical, e fez sobretudo uma anâlise das várias emen
das propostas. 

Nós verificamos, então, que existem muitos pontos em comum, e em al
guns pontos apresentados existe urna identidade absoluta; nós gostaríamos de 
destacar dois desses pontos, porque tambêm o pronunciamento da Confedera
ção Nacional dos Trabalhadores do Comércio é -endossando amplamente 
esses dois pontos, que dizem respeito à livre negociaÇão e ao poder normativo 
da Justiça do Trab~lho. _ 

Gostaria, antes de começar uma anâlise da necessidade de ser estabeleci
da no projeto governamental a reforma- que se espera dentro desta Casa do 
Poder Legislativo - destes dois pontos, de relembrar que ainda hoje, no de
bate que foi travado pela manhã, quando se discutiU o artigo 49 do projeto, rela
tivamente à data-base de empreg"ados, ou seja, que o projeto cOncede o rea
juste contando da data-base de empregados, sem considerar que existem mi
lhões de empregados que não têm nenhuma data~base, se concluiu, não só 
por elementos do MDB, co.uo também por elementos da ARENA, no senti
do de que existia uma imperfeição do projeto, que realmente o projeto estava 
imperfeito, porque o que se visava, o que se pretendia não era isto~ e que seria 
perfeitamente admissível de se acolher aquelas propostas, aquelas emendas 
que foram apresentadas por alguns deputados, como a apresentada :Pelo 
Deputado Benedito Marcilio, pelo Deputado Edgard Amorim e por outros, re-
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lativarnente a que deveria ser contratado para esses empregados a partir da 
contratação, ou partir para outra forma, conforme fosse examinado pelo Re
lator, Senador José Uns. 

Quero indar a a-nálise deste problema da livre negociação e do poder 
normativo da Justiça do Trabalho dentro da possibilidade de que também 
exista uma imperfeição técnica no projeto, na Sua redação, e que talvez no 
fundo até não se pretenda realmente coibir a livre negociação ou a concessão 
do poder normativo da Justiça do Trabalho; porque, se se tratar de uma im
perfeição técnica, é questão de se adotar as emendas apresentadas e se corrigir 
essa imperfeição. Se, ao revés, não se tratar de uma imperfeição técnica, mas 
de um posicionamento definido do projeto, no sentido de que não deve haver 
livre negociação nem poder nonnãtivo da Justiça do trabalho, então a Con~ 
federação Nacional dos Trabalhadores do Comércio quer declarar que ela 
realmente, nestes ponto-s-, -entende que deve ser alterado o projeto, que deve 
ser permitida a livre negociação, e deve ser estabelecido O poder normativo da 
Justiça do Trabalho. 

Gostaria, inicialmente, de fazer um pequeno retrospecto da legislação vi
gente, da legislação salarial, antes de ingressar diretamente na matéria, 
lembrando que existem algumas emendas, como a 144, do Deputado Benedi
to Marcílio; a 146, do Deputado Audãlio Dantas; a 63, do Deputado Edgard 
Amorim; a 70, também do Deputado Benedito Marcflio, que tratam deste 
terna onde a matéria comporta inclusive urna apreciação; que sejam acolhidas 
as emendas que tratam deste ponto. 

Então, inicialmente, deve--se considerar o seguinte: a Constituição Federal, 
no seu artigo 142, ao dispor do poder normativo da Justiça do Trabalho 
estabelece, no parágrafo l"': "A lei especificará as hipóteses em que as deci~ 
sões, nos dissídios coletivos, poderão estabefecer riormas e condições de tra
balho." 

Então, vejam bem V. Ex•s, o que fixa o preceito constitucional é que a lei 
ordinária é que vai estabelecer as hipóteses em que-a Justiça do Trabalho terã 
esse poder normativo: isto é que é O preceito constitucional. 

Em 1965, com o fundamento de que deveria haver uma contenção sala~ 
ria! para diminuir a inflação, veio à luz a Lei nll4.725/65, que, no seu artigo 
7"', estabelecia a duração de 3 anos, como se vê: -

.. Art. 7., Os critérios fix.idOs no afdgo 29, paiã-feconsti(uição do salário 
real médio, vigorarãO por 3 anos, a partir da publicação desta lei." 

Então, nós verificamos que iniciafmente, em 1965, através desta Lei 
4.725, foi estabelecida uma sistemática de reajustamento salarial através de 
critérios definidos, critérios dgidos que deveriam ser observados por serem 
critérios legaiS, maS com uma duração de 3 anos. Por que essa duração de 3 
anos? Porque o que se pretendia era uma contenção salarial, durante um de~ 
terminado tempo, para que, depois então de decorrido esse tempo, que se ti
vesse encontrado uma melhor situação econômico-financeira para todo o 
País, automaticamente perderia a vigência essa lei que veio estabelecer essa 
norma de contenção salarial. 

Posteriormente, veio à [uz 6 DOCreto:..lei n9 15/66, e esse decreto-lei esta
belecendo critérios para uniformização dos reajustes salariais, disp9s, nos 
seus artigos 79, 89 e 99, conforme procederemos à leitura: 

'' Art. 79 É vedada a concessão de qualquer aumento ou rea
juste salarial, inclusive sob a forma dC abono ou reclassificação, an
tes de decorrido 1 (um) ano do último acordo, ou dissídio coletivo, e 
sem obediência às normas e critêrios estabelecidos no presente 
decreto-lei." 

Então, o artigo 79 veda a concessão de qualquer aumento ou reajuste 
dentro do interregno da sentença normativa ou do t11timo aumento. 

''Art. 89 Serâ obrigatoriamerite compensado qualquer au
mento salarial voluntário ou compulsório, inclusive sob a forma de 
abono ou reclassificação, concedido durante o prazo da vigência do 
acordo coletivo ou de decisão da Justiça do Trabalho, salvo se de~ 
corrente de aumento individual relativo a têrmino de aprendizagem, 
promoção, transferência ou equiparação salarial resultante de sen~ 
tença transitada em julgado.n 

No seu espírito, determina obrigatoriamente a compensação de qualquer 
aumento concedido. 

E, no seu artigo 99, dispõe o Decreto-lei n9 15: 

"Art. 99 As Delegacias Regionais do Trabalho da Previdência 
Social não homologarão contratos coletivos do trabalho em que se 
constem cláusulas ou condições de reajuste, ou aumento salarial, di
vergentes das normas contidas neste decreto-lei, e os referidos con-

tratos não produzirão quaisquer efeitos perante autoridades e repar
tições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de 
mercadorias e serviços." 

Em seguida, veio o Decreto-lei n9 229, que alterou todo o título 69 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, que passou a levar o título das con
venções coletivas de trabalho, passando então a incorporar o texto da Canso~ 
lidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 623: "Serã nula de pleno direito 
disposição de convenção ou acordo que, direta ou indiretamente, contrarie 
proibição ou norma disciplinadOra da política econômico-financeira do go~ 
vemo, ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer 
efeitos perante as autoridades e repartições públicas, inclusive para outros 
fins". 

Este passou a ser o texto do artigo 623 da Consolidação das Leis do Tra
balho, por força do Decreto-lei n• 229, de 1967. 

Veio, então, a Lei n9 5.451/68, aparentemente sem grande importância, 
mas de importância fundamental, porque no seu artigo 79 ela diz: 

.. Art. 79 Revogam~se o artigo 79 da Lei n94.725, de 13 dejuN 
lho de 1965, e as disposições em contrário." 

Vejam bem, não revogou a lei; revogou o artigo 79, da Lei n94.725. E o 
que era o artigo 79, da Lei n9 4.725? Era exatamente aquele que nós menciona
mos, que dizia textualmente: "Os critérios fixados no artigo 29 para reconsti
tuição do salário real médio vigorarão por 3 an"os, a partir da publicação des~ 
ta lei". Ou seja, a partir de 1968, aquelas normas de contenção salarial, que 
eram normas para ter urna duração determinada, passaram a ter urna du~ 
ração definitiva, como norma incorporada ao texto legal. 

Finalmente, merece mencionar~se a Lei n9 6.147/74, que estabeleceu al~ 
gumas normas, e fund~_mentalmente que o reajustamento seria através de 
índices baixados pelo Poder Executivo, o chamado ufator de reajustamento". 
Portanto, desde 1974. 

Nós, que atuamos diretamente dentro da Justiça do Trabalho, defenden
do processos de dissídios coletivos de diversas categorias profissionais - e 
aqui tem um dos mais brilhantes advogados atuantes no Tribunal Superior 
do Trabalho e Consultor Jurídico da CONTEC, Dr. José Torres das Neves, 
que também está permanentemente defendendo esses processos que vão à 
Justiça do Trabalho - passamos a assistir o seguinte quadro: as categorias 
estabeleciam acordos salariais, fixando determinadas vantagens, mas estão 
vigentes esses dispositivos de contenção salarial. Como o artigo 898 da Con
solidação dispõe: .. Das decisões proferidas êm dissídio coletivo que afete 
empresa de _serviço público, ou em qualquer caso das proferidas em revisão, 
poderão recorrer, além dos interessados, o Presidente do Tribunal e a Procu· 
radoria da Justiça do Trabalho", daí decorreu que, diante dessa possibilidade 
concedida à Pro_curadoria e diante da legislação existente de contenção sala
rial, sistematicamente em todos os acordos feitos e homologados pelos tribu
nais regiánais, que entenderam que deveriam homologar em grande parte das 
vezes, a Procuradoria Geral ou a Procuradoria Regional do Trabalho ofere
ciam o recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, que, em obediência à 
lei, em obediência ao mandamento das normas de contenção salarial, em to
dos aqueles casos, ou pelo menos em grande parte deles, vinha suprimindo 
aquelas vantagens concedidas livremente entre as partes. 

É verdade que, depois, o próprio Tribunal Superior do Trabalho em 
muitos casos passou a admitir também a posição dos Tribunais Regionais, e 
que seria possível essa homologação. Mas, a verdade é que a legislação estâ aí 
toda presente, os recursos continuam presentes, e em inúmeros casos ainda 
continua o tribunal - dependendo de maioria, dependendo de composição 
- a acolher recursos nesse sentido e a reduzir aquelas vantagens estabeleci
das livremente entre as partes, para que sejam reduzidas particularmente no 
que diz respeito ao índice, ao índice do fator de reajuste. 

Hã também, aqueles casos em que os tribunais têm concedido vantagens, 
entendedndo que existiria ainda algum resquício de poder normativo, que o 
próprio Tribunal Superior do Trabalho também vinha concedendo. O Tribu
nal Superior do Trabalho, hã alguns anos, muitas vezes não só homologou pi
sos salariais, como chegou a conceder alguns pisos, como até salários profis
sionais. Nós podemos mencionar o salá.rio profissional dos desenhistas, que 
foi fixado em 3 vezes o salário mínimo para os desenhistas técnicos, e estabe~ 
lecido por sentença normativa do Tribunal Superior do Trabalho. 

Aí, então, os recursos se sucederam para o Supremo Tribunal Federal, 
que, sabedor de que o artigo 142 da Constituição Federal disciplina que: "A 
lei especificará as hipóteses em que decisões, nos dissídios coletivos, poderão 
estabelecer normas e ~ondições de trabalho", entendeu que, como não exis
tem normas na lei ordinária que permitam esta concessão de vantagens, que 
seria inconstitucional a concessão de qualquer vantagem por sentença nor~ 
mativa. E a realidade viva de todos os dias, que nós sofremos junto ao Poder 
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Judiciãrio- nós e o próprio Poder Judiciário- é o fato de estarmos atrela
dos a uma legislação de contenção salarial que não permite a concessão de 
vantagens, quer por acordo, quer por sentença normativa, quer pelo poder 
normativo da Justiça do Trabalho. E todos os dias, todas as semanas, nós va
mos encontrar os julgamentos dos tribunais, concedendo vantagens que fo
ram dadas dentro de decisões de Tribunais Regionais. 

Atualmente, quando o Tribunal Superior do Trabalho adota posições 
como esta, elejâ diz que é porque o Supremo Tribunal Federal se pronunciou 
desta maneira. 

Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal deve_ria se pronunciar desta 
maneira, diante da Legislação vigente; mas, é exatamente para este ponto que 
nós queríamos pedir a atenção máxima de V. Ex'-s, porque o consid_era_rnos 
fundamental: ou existe_tiina impropriedade, uma imperfeição técnica no pro
jeto, que deve ser reformado, ou efetivamente ele não está cçmcebendo a pos
sabilidade da negociação- coletiva, nem o poder normativo da Justiça do Tra
balho. e devem ser acolhidas aquelas eme~das oferecidas neste sentido. 

É importante se destacar que as mais altas autoridades jurídicas, não só 
aquelas que compõem os Presidentes das Confederações que aqui depuseram, 
falam abertamente na necessidade do estabelecimento desta livre negociação, 
da possibilidade da livre negociação e do poder normativo da Justiça do T~;:a_R 
balho, como também vamos encontrar pronunciamento-s neste sentido das 
pessoas mais eminentes do mundo jurfdico, dos mais notáveis juristas, inclu
sive aqueles que compõem o Tribunal Superior do Trabalho. 

Ainda agora, no Congresso Internacional de Direito do Traba_lbo, havi
do em Fortaleza, o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, João Lima 
Teixeira, expressamente se referiu à necessidade do estabelecimento do poder 
normativo da Justiça do Trabalho. Ontem~ o Presidente da CNTEC meneio~ 
nou, através_ d~ notas taquigrâficas, pronunciamentos dos Ministros HiÍ~ 
debrando Bizaglia e Marcelo Pimentel, relativamente a este problema. 

Todos aqueles que têm tido ocasião de participar dos debates da Comis
são do Trabalho e Legislação Social, sobre o anteprojeto da CLT, viram que 
os Miriistros, de uma fórrna geral, têm-se manifestado relativamente ao poder 
normativo da Justiça do Trabalho, inclusive o Ministro Barata Silva, que fez 
um pronunciamento expressivo e brilhante, neste sentido. 

E poderia dizer até mais: o próprio Ministro do Trabalho, no dia em que 
foi feita a entrega, há 4 meses, de uma centena de cartas,- e a Imprensa deu 
notícia- de inúmeras cartas, sindicaiS, no Ministério do Trabalho, num pro
nunciamento feito, se manifestou favorável ao poder normativo da Justiça 
do Trabalho. 

Então, tudo isso nos faz pensar que, realmente, o projeto governamental, 
quando~ no seu art. 15, diz: "Ficam revogadas a -Lern9 6.147, de 29 de--no
vembro de 1974, e demais disposições em contrário", ou ele, por uma imper
feição técnica, não se aperCebeu de que deveria expressamente se referir a de
terminados dispositivos de contenção salarial, ou, entã.o, efetivamente, não 
estaria sendo concebido, e, aí, então, seria o caso âe se adotar as emendas 
apresentadas de nçs 144 e 156. 

Diz a Emenda n' T44: "Dê-se ao art. 15 do Projeto-de Leíri• 26/79 a se
guinte redação: ficam reVOgadas as Leis n9 4.125, de 13 de julho de 1965; 
6.147, de 29 de novembro de 1974; Decreto-lei n' 15, de 29 de julho de 1966, 
os arts. 623, da Consolidação das Leis do Trabalho, e 89, do Decreto-lei n9 5, 
de 4 de abril de 1966." Esta emenda é do Deputado Benedito Marcílio. 

E a Emenda n9 146, de autoria do ilustre Deputado Audálio Dantas, diz: 
uficam revogadas a Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974, o art. 623 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, e demais disposições em contrário." Por
tanto, num posicionamento definido de que deve ser revogado. 

Ê POssível, que Se diga que, quando-O pi"ojeto diz "demais dispoSições em 
contrário," esteja revogando toda ess_a legislação. i:. possível que se diga. 
Mas, entendemos que, no momento em que se está redigindo, deve--se sanar 
todas as dúvidas. O que não pode acontecer é, amanhã- e vamos imaginar; 
hipoteticamente, qUalquer sindicato - o sindicato" dos bancãrios, por exem-_ 
plo, estabelecer um percentual maior, em acordo, e se venha a discutir se essa 
legislação estã revogada ou não, uma vez que não há uma determinação ex
pressa; poder-se~ia dizer Que o art 623, que é aquele que diz que "Será nula 
de pleno direito disposição de convenção ou acordo que, díreta ou indiretaR 
mente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política económico
financeira do Governo, Ou concernente à política salarial vigente, não produ
zindo quaisquer efeitos petartte ·às -a:u.-rõfldades e repartiçõ-es públicas ... '' esta
ria vigente, que a nova política seria essa, e que só seria possível a concessão 
de vantagens dentro daquele aspecto da produtividade salarial. 

Eu já observei que, dentro das entidades sindicais, com os advogados, a 
matéria que se debate é exatamente essa. E o poder de barganha, qual é? É 
apenas a produtividade setorial? Ou é possível um poder de barganha maior? 

E é então isso que deve ficar claro. Acredita a Confederação que seja 
uma imperfeição técnica e que os próprios elementos que a compõem e que 
possam rever tornem claro que o poder de barganha é amplo, que os empre
gados e empregadores podem livremente estabelecer vantagens a mais e que 
não estão adstritos, única e exclusivamente, à produtividade setorial. 

E se entenderem que não é uma imperfeição técnica-, então se acolham 
aquelas proposições apresentadas neste sentido, porque deve haver uma livre 
negociação entre as partes e s_obretudo um poder normativo amplo para a 
Justiça do Trabalho. 

Gostaria, neste ponto, de mencionar a Emenda n9 63, do Deputado Ed· 
gard Amorim, que diz dando, uma nova redação ao art. 7~: .. 0 aum_ento de sa
lãrios e o estabelecimento de condições gerais de trabalho, de remuneração, 
de pisos salariais .. de salários- profissionais, de representação sindical dentro 
das empresas, e de outras vantagens, serão estipulados por convenção coleti
va, acor_do coletivo ou sentença normativa. 

Parágrafo Jç: As vantagens concedidas na forma deste artigo não pode
rão ser suprimidas nas normas coletivas subseqtientes. 

Parágrafo 29: Para os fins deste artigo ficam mantidas as datas bases das 
categorias profissionais. 

P irágrafo 39: O disposto neste artigo se aplica aos empregados, às em
presas e entidades referidas no artigo seguinte~ 

Parágrafo 49- A Justiça do Trabalho não é sujeita a qualquer limitação 
legal para decidir sobre a matéria prevista neste artigo." 

Entendemos que esta Emenda 09 63 atende amplamente à proposição de 
todas as entidades sindicais que aqui se manifes~aram no sentido da livre ne
gociação e no sentido do poder normativo da Justiça do Trabalho. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Senadores, na verd_ade existem mui
tas outras emendas que também poderiam ser mencionadas, como é o caso da 
Emenda n9 65, feita pelo Deputado Alceu Collares, que tem mais ou menos o 
mesmo conteúdo, ou, então, a Emenda n9 68, apresentada pelo Deputado Al
berto Goldman, que diz que""'O aumento do salário deverâ ser estipulado por 
convenção, acordo coletivo ou sentença normativa, levando-se em conta, no 
mínimo, o acréscimo verificado na produtividade da categoria profissional"; 
portanto, estabelecendo que isto é o mínimo e não o mãximo; e a Emenda n9 
70, do Deputado Benedito Marcílio, que diz: "'O aumento do salário poderâ 
ser estipulado por convenção, acordo coletivo ou sentença normativa". 

São todas as emendas no sentido do atendimento desses dois preceitos, que 
são a possibilidade da negociação coletiva e a poSsibilidade do poder normativo 
da Justiça do Trabalho. 

O art. 79, quando diz que "O aumento dos salãrios poderã ser estipulado 
por convenção, acordo coletivo, ou sentença normativa, com fundamento no 
acréscimo verificado da produtividade da categoria profissional", se pode paR 
recer a muitos que é uma concessão a mais que está-se dando, poderá parecer 
a outros que é uma limitaçã.o, que a convenção, que o acordo coletivo, que a 
sentença normativa poderá dar esse acréscimo e não outros. Ela dá margem, 
exatamente, para inter-pretaÇão da preservação ainda de dispositivos que de
veríam e que devem ser revogados. 

Gostaria de mencionar, também, aqui, a Emenda--de n9 74, igualmente, 
do Deputado Benedito Marcílio, ao parágrafo 19 do art. 79, queexpressamen~ 
te diz que Hpoderão ser estabelecidos percentuais e pisos salariais para os em
pregados"; ele diz na fundamentação, porque o parágrafo não fala em pisos 
salariais. 

A realidade atual incont_roversa é a do estabelecimento de pisos salariais, 
seja em razão da categoria profissional, seja em razão dos níveis de remune~ 
ração ou ftihção. Assim a lei deve estar, pelo menos, conforme a realidade so~ 
cial, sob pena de nascer veLha e desatualizada. 

Deve assim, ser acreScid-a ao paiâgrafo a expressão ''pisos salariais" e su
primida a parte final, "segundo os níveis de remuneração". Efetivamente, nós 
verificamos que em inúmerOS acOrdos têm sido estabelecidas vantagens sob a 
forma de pisos salariais. 

Assim, nós queremos encerrar-o depoimerttõ-, no-sentido de que. de fun
damentalmente, à Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio 
se associa aquela posição de todas as Confederações Q.ue aqui se pronuncia
ram no sentido desses dois intens a que nos referimos, da livre negociação e 
do poder normativo da Justiça do Trabalho. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Prosseguindo com a tomada 
de depoimentos de Presidentes de Confederações de Trabalhadores e de Em
pregadores, nós convidam-os o Sr. Wilson Gomes de Moura, Presidente da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA- Sr. Presidente, Srs. Deputa
dos, a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, 
da qual sou Presidente, no dia da instalação da comissão,jã apresentou a esta 
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comissão a sua contribuição, oferecendo sugestões para emendas ao projeto 
da Reforma de Política Salarial. 

Essas sugestões são mantidas, e nós vamos nos limitar a fazer alguns co
mentário~ sobre esse trabalho, destacando dele alguns tópicos que nós acha
mos principais. 

Foi abordado pelo meu ilustre antecessor, Dr. Ulisses, falando em nome 
da Confederação dos Trabalhadores no Comêrcio, a ênfase que todas as enti
dades sindicais dão à necessidade de ser restabelecido o poder normativo da 
Justiça do Trabalho. 

Os comentários feitos bastam para justificar esse restabelecimento, e nós 
diríamos que isto tem ocorrido em várias ocasiões. Ainda ontem, li uma deci
são do Tribunal Superior do Trabalho em um processo em que se anulava um 
acordo entre partes- e foi interposto recurso Pela Procuradoria Regional do 
Trabalho- apenas pela diferença de 1 %; havia sido o indice fixado em 39% e 
tinha sido acordado entre partes 40%. O Tribunal, tendo como relator o ilus
tre Ministro Mozart Victor Russomano, nos ·seus fundamentos estabelecia 
que além de ilegal era inconstitucional se conceder qualquer percentual acima 
do índice fixado pelo Governo. Daí se vê como estâ limitada a Justiça do Tra
balho, no seu poder normativo. 

O restabelecimento, portanto, desse poder normativo é uma necessidade 
urgente, a fim de que possam os trabalhadores e empregadores confiar as suas 
demandas nos dissídios à decisão da Justiça do Trabalho; porque, de outra 
forma, os trabalhadores evitam, e evitam com razão, que as suas demandas 
no campo do dissídio coletivo vão para a Justiça do Trabalho, porque têm 
certeza de que o Tribunal Superior do Trabalho vai~lhe cassar condições 
acordadas entre partes. 

Nós comentamos no nosso trabalho, tamb~m. e destacamos, que o pro
jeto estabelece escalonamentos; esses escalonamentos, nós dizíamos no nosso 
trabalho que eram mais urna distribuição, um rateio da miséria do que uma 
distribuição de renda. Pretende-se melhorar uma camada que ganha até 3 
salários mínimos fazendo com que aqueles que ganham acima dessa impor
tância suporte com esse ónus; não se dá o ónuS para a empresa. 

Comentando esse dispositivo de escalonamento, nós escrevemos o se
guinte: ••o dispositivo estabelece correção semestral do valor monetário dos 
salários, obedecidas quatro faixas: até 3 salários· mínimos, ê 1.1., isto é, 10% 
acima da variação semestral dos preços ao consumidor; acima de 3 salários 
mínimos e até 10 salários míninios, a correção é a mesnia da variação; aCima 
de I O e até 20, a correção já desce para 80% da variação dos custos; e acima de 
20 salários mínimos, esta correção desce para 50%. Matematicamente, se ve
rifica que quem ganhar acima de li salãrios mínimos começa a receber um 
reajuste abaixo do valor obtido na elevação dos custo de gêneros de primeira 
necessidade. 

Isto nós consideramos uma grande injustiça. Na mensagem, o Governo 
explica que isso se constitui no prinieiro passo no -s"eiltido de diminuir-se adis
tância entre o ápice e o piso da pirâmide salarial. 

Entendem os tecnocratas, portanto, que o mal do sistema remuneratório 
no Brasil não resulta da injusta distribuição dos frutos do trabalho ou da ren
da nacional, proclamada e reconhecida internacionalmente; os males dos as
salariados não resultariam da brutal política de achatamento de salãrios, pos
ta em prática em nome do combate à inflação, que contida não foi, conforme 
revelam as estatísticas oficiais, a qual tem servido para ensejar o enriqueci
mento escandaloso e progressivo dos empregadores, cm particular na área 
das atividades bancárias e assemelhadas. 

Todo o mal consistiria na existência de salários desiguais, e como medida 
mágica se aponta o caminho da igualdade- igualdade por baixo - a via da 
proletarização de todos, em outras palavras, a socialização da miséria é 6 
meio indicado. 

Os que ganham menos passam a ganhar um pouco mais, sem que nem de 
longe se vislumbre a solução dos seus problemas econômicos; mesmo assim, 
não será à custa dos lucros das empresas, mas à conta dos empregados que 
ganham um pouco mais. 

Admite-se o absurdo de que possa o assalariado titular de uma remune
ração um pouco melhor sobreviver sem a garantia de pelo menos o restabele
cimento de poder de compra dos salários. Contrariamente, estes serão defasa
dos progressivamente, até que o ápice passe a ser o piso. 

Quando todos estiverem igualados na misêria, será encontrada a verda
deira solução social para os assalariados brasileiros. 

Admitir-se aos empregados miseravelmente remunerados um pouco 
mais do que a variação do NPC é imensamente justo; o que não se póde ad
mitir é negativa para os qtie ganham mais da garantia mínima da recompo
sição dos salários frente ao poder corretivo da inflação. 

Em resumo, o GoVerno não pretende melhor distribuir as riquezas, mas, 
apenas, distribuir a miséria. , 

É muito dificil entender semelhante filosofia, especialmente de um Go
verno que se disz empenhado num processo de abertura democrática, tendo 
como objeto principal o bem-estar do homem". 

Esses comentãr1os foram feitos er:iJ. nosso documento, mostrando da in
justiça que Se faz àqueles que ganham um Poucõ iiiáis do que aqueles misera
velmente pagos. 

É de se convir que aqueles que ganham um pouco mais sofrem também 
os efeitos da elevação do custo de vida. 

Outro ponto que nós destacamOs ê o problema do aumento salarial con
dicionado à produtividade; e diz-se mais, não é só produtividade é produtivi
dade da categoria profissionaL 

Na nossa área, especialmente, é difícil se procurar encontrar a produtivi
dade da categoria profissional dos bancários - como também é difícil se es
tabelecer essa produtividade em muitas outras categorias - e deixar-se con
dicionada à elevação dos aumentos salariais - porque os outros são apenas 
reajustes-:- a discussão entre partes do aumento condicionado apenas à pro
dutividade; mesmo da categoria económica, mesmo no setorial, ainda assim é 
uma injustiça que se -co-mete, ainda mais quando, hoje, se verifica, na grande 
maioria das categorias profissionais que discutCm com os empregadores, esta
belecer índice acima do percentual por livre negociação, a despeito das medi
das coercitivas e proibitivas da legislação em vigor. 

A respeito, nós fizemos um comentário. Estipula o condicionamento do 
aumento salarial ao acréscimo verificado na produtividade da categoria pro
fissionaL O aumento de produtividade deve ser dO sCtor- empresarial ou de 
cada empresa: nunca da categoria profissionaL 

É óbvio que a produtividade de uma empresa não depende apenas do 
trabalhador. Um conjunto de fatores se congregam para aquele resultado, 
tais como mão-de-obra adequada, bons investimentos, aperfeiçoamentos tec
nológicos e muitos outros-. 

Não sabemos como possa compatibilizar-se o critério de aferimento do 
crescimento da produtividade da categoria profissional com o disposto no § 
29 do art. 79, ao estipular a viabilidade de níveis díVersos de aumentos sala
riais em empresas de diferentes portes. 

Enquanto o art. 69 fala em aumentos salariais- e no estabelecimento de 
condições especiais de trabalho, pod"endo ser objeto de negociações coletivas, 
o art. 79 se refere apenas aos aumentos dos salários. Tudo indica que o propó
sito é excluir do âmbito da Justiça do Trabalho os problemas relacionados 
com o estabelecimento de condições especiais de trabalho. 

A vedação não encontra amparo social e se atrita com o próprio manda
mento constitucional, ex-vi do § 19 do art. 142 da Constituição Federal. 

A Carta Magna defere ao legislador ordinário a competência para espe
cificar as hipóteses em que as decisões nos dissídios coletivos possam estabe
lecer normas e condições de trabalho. 

O legislador comum pode especificar as hipóteses, porém nunca pode 
suprimí-las, tal como pretende o projeto da lei sob exame. 

Por outro lado, se o estabelecimento de causas que regulem condições es
peciais de trabalho pode ser objelo de negociações coletivas, a conseqUência 
lógica é que, na ocorrência de impasses naturais, a solução seja deferida ao 
Poder Judiciário especializado. 

Aliás, é bom lembrar que o projeto de reconsolidação da CLT prevê 
competência da Justiça do Trabalho até para fixação do salário profissional. 

Então, este aumento tem efetivamente ocorrido, _além dos reajustes auto
máticos semestrais, e qúe nós no noSso trabalho pTopomos que seja trimes
tral, isso porque jâ são ·várias as correções lrimestrais operadas no nível do 
Governo. A unid8.de padrão de capital, as letras do tesouro, a correção da ca
derneta de poupança, tudo tem nível trimestral; então, é justo que, se há uma 
correção, ela também siga a trimestral. 

E é de se dizer que mesmo sendo trimestral, ainda deixa uma faixa em 
branco na desvalorização do salário, porque do tempo em que se faz a cor
reção até que haja uma segunda correção, há um trimestre e, nesse trimestre, 
não deixa de haver o aumento do custo de vida, que é diário. 

Então, seria o ideal que fosse mesmo um salário móvel, que se modificas
se mensalmente, toda vez que se apurasse um aumento do custo de vida, ao 
nível desse custo de vida. Mas, não ir a tanto, propomos, porque é um con
senso geral entre os trabalhadores e é, também, dentro da própria política go
vernamental dos seus vários tipos de correção, fazer a correção trimestral. 

Depois desses aumentos escalonados e automáticos, os feitos trimestral
mente, restam na data base, depois-de um ano, os aumentos. Estes aumentos 
têm e d_evem ser negociados livremente; não podem ser condicionados somen
te dentro da produtividade. 

E para exemplificar como isso é perigoso, lembramos que na fase áurea 
do milagre brasileiro, em que a produtividade do Brasil- Nacional- era es-



·Março de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(Seçào H) Quinta-feira 6 115 

tabelecida a 10% ao ano, se fixava em 4% a produtividade para ser inserida 
nos salãrios, na recomposiçãO salarial dos trabalhadores. 

E se essa produtividade é estabelecida dessa maneira ãrbitiâria, sem."con
díções me~mo de se discutí-la, corre-se o perigo de ser fixado índice de produ
tividade aCj_uém da real produtividade, deixando, portanto, os trabalhadores 
produzindo, concorrendo para uma produtividade e não participando dos 
rendimentos que essa produtividade pode dar. 

Temos a destacar, também, um ponto que é de certa gravidade: a exclu
são. Antes de se firmar o acordo, antes da sentença normativa se excluir as 
empresas que financeiramente estejam impossibilitadas. 

A emenda da CONTEC impede que essa empresa seja excluída no ins
trumento normativo no custo da sua própria elaboração. 

A faculdade prevista no § 29 teria o demérito de tumultuar os processos 
revisionários das Condições de trabalho, especialmente no que pertina a sa
lários, com retardamento da solução final. 

A própria inquietação social, inevitável no custo das chamadas campa
nhas salariais, indica a conveniência de afastarem-se eleinentos retardatários 
de uma solução rápida. 

A CONTEC julga oportuna a forma de exclusão prevista no próprio 
projeto, no caso das resas· financeiramente impossibilitadas de cumprir um 
instrumento normatiVo. 

Todavia, o momento j:iróprio para o exercício do direito da empresa é no 
custo da ação· de cumprimento. Esta, a experiência da legislação vigente. 

Então, achamos que se excluir preliminarmente uma empresa, ao se fazer 
o acordo no curso da campanha salarial, vem tumultuar e retardar a campa
nha. 

Assim, sugerimos-que as erripresas que provem na Justiça do Trabalho a 
sua impossibilidade financeira·, pOssam ser exclufd.as, mas na ação de cumpri
mento, com plena possibilidade de ser questionada a sua impossibilidade, de 
se fazer auditagem, de se fazer arbitragem, com a Justiça do Trabalho e com 
têcnicos nomeados, de confiança· dos próprios trabalhadores, porque não 
fora assim haveriam de sair muitas empresas pela tangente da impossibilidade 
financeira. 

E, como destaque final, destacamos o problema em que se exclui a socie
dade de economia mista, as empresas públicas e até as empresas privadas que 
são subvencionadas pelo Poder Público. 

Esta exclusão é por demais injusta. Fizemos os seguintes comentãrios e 
nos alongamos mesmo nestes, porque achamos que ela é sumamente prejudi
cial. Aliâs, naS emendas, que não conhecemos ao todo, -mas tivemos a leitura 
do Deputado Carlos Chiarelli, em que ele faz uma ressalva neste aspecto, 
para que não se exclua aquelas empresas que têm direito à sindicalização. 

Mas, dizíamos, mesmo, que as empresas que são englobadas pelo art. 
170 da ConstitUição, aQuelas que exercem atividade económica, não importa 
se com capital do Governo ou privado, elas têm que se submeter às normas 
trabalhistas gerais; do contrãrio, já começam tendo uma concorrência des
leal: se uma empresa pode e a outra não pode, uma tem obrigação de fazer de
terminadas coisas e outra não. 

Conversando com alguns Deputados, inclusive com o Minis_tro do Tra
balho, a este respeito, nos foi informado que as empresas de economia mista 
não estariam excluídas. Se hã explicação, embora não seja bem claro no pro
jeto, é que efas não estão excluídas dos reajustes automáticos, mas estão ex
cluídas dos aumentos, das negociações que se promovem anualmente. 

É preciso, então, qoe se esClareça que o projeto não cstâ claro, que elas 
não estão excluídas dos reajustes automâticos, prinieiramente; e, segundo, 
que elas sejam incluídas nas negociações coletivas, nos aumentos efetuados 
pelos sindicatos representantes dos seus empregados e dos seus empregado-
res. 

Fazemos só uma dtação, mas teríamoS inúmeras para fazer; não é justo 
que o Banco do Brasil, que é urna empresa bancãria e concorre com as demais 
no mesmo pé de igualdade, tem alguns beneficies até por ser uma empresa 
oficial, os seus empregados sejam excluídos das negociações coletivas. Agora 
mesmo, o que se verifica? Verifica~se que, quando hã uma ação de cumpri
mento, o Banco se diz excluído em face da legislação que diz que ele estã sub
metido aos índices do Conselho Nacional de Política Salarial. Mas essa tese 
estã inteiramente vencida no Tribunal Superior do Trabalho, porque este tri
bunal entende- e agora hã pouco ocorreu, no mês de agosto, numa ação que 
foi ao Tribunal Federal de Recursos - que as empresas de economia mista 
estão sujeitas - o Banco do Brasil entre elas - às determinações contidas 
nos acordos coletivos, que é lei entre as partes. 

Mas, fizemos os seguintes comep.tãrios. 
"Estabelece este art 89 do projeto que as empresas públicas, sociedades 

de economia mista, que a União Federal ou qualquer uma das suas autar
quias detenha a maioria do capital social, as empresas privadas subvenciona-

das pela União, ou concessiO"náriãs do Serviço Público Federal e as entidades 
governamentais cujo regime remuneratório de pessoal não esteja regido na 
Lei n9 5.645, de 10 de dezembro de 1970, soniente poderão celebrar acordos 
coletivos de trabalho de natureza econômica: ou conceder aumentos coletivos 
de salários nos termos da resoluçãO do C()nselho Nacional de Política Sala-
ria L 

A exposiÇão de motivos não consagra uma única palavra justificativa de 
tamanha absurdidade. Pretende-se excluir as empresas públicas e as socieda
des de economia mista e até empresas privadas, desde que subvencionadas ou 
concessionárias do Serviço Público Federal do âmbito das convenções coleti
vas de trabalho e das sentenças normativas do Judiciário Trabalhista. 

Os numerosos trabalhadores dessa importante área, na qual estão incluí
dos os chamados bancos oficiais e empresas tão importantes como a PE
TROBRÁS, ficariam sujeitos aos critérios exclusivos dos tecnocratas do Con
selho Nacional de Política Salarial. 

Esta tem sido uma reivindicação permanente de algumas empresas orga
nizadas em regimes jurídicos de socie-dades de economia mista, como é o caso 
do Banco do Brasil, do Banco do Estado de São Paulo. 

Estas e outras empresas têm postulado sem sucesso perante a Justiça do 
trabalho e o próprio Supremo T"ribunai Federal que os reajustamentos sala
riais e a fixação de novas condições de trabalho dos seus empregados seja da 
competência exclusiva do Conselho Nacional de Política Salarial. Alegam 
uma competência privativa, decorreria do disposto na Lei n9 6.147, de 1974. 

A pretensão foi repelida por constituir-se uma discriminação odiosa, por 
isso mesmo, sem amparo legal. 

O eminente Ministro Moreira Alves, julgando o Recurso Extraordinário 
n9 87.698, interposto pelo Banco do Nordeste e Banco do Brasil, manteve 
acórdão proferido pelo colendo Tribunal Superior do Trabalho, cujo conteú
do está bem resumido no despacho proferido pelo Presidente daquela Corte 
ao indeferir o recurso extraordinário." 

Nós deixamos de ler o recurso, porque, realmente, é longo e estã contido, 
na íntegra, no nosso trabalho. 

"Assinalemos que o voto do eminente Ministro Moreira Alves é acolhi
do por unanimidade pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Pelo texto, 
tudo faz crer que pretenda o GoVerno" excluir os trabalhadores das empresas 
mencionadas da tutela das convenções coletivas e das sentenças normativas, 
destacando que o acordo coletivo não se confunde com convenção coletiva de 
tra.balho, por força de conceito legal contido no art. 611 e respectivo§ 19 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

O projeto oficial atenta contra o princípio de isonomia, apanágio dosEs· 
tados democráticos e mandamento explicitado em nossa Carta Magna, con
forme se vê no§ 19, do art. 153 da Lei Maior. Ademais, a pretensão do projeto 
encontra barreira intransponível no§ 29 do art. 170 da Constituição Federal. 
Iguidmente, o inciso XIV, do art. 165 da Carta Magna, quando assegura 
como direito dos trabalhadores o reconhecimento das convenções coletivas 
de trabalho, se constitui em óbice intransponível à aprovação do artigo ques
tionado. O constituinte assegurou o direito de convenções coletivas a todos os 
trabalhadores sujeitos à tutela da legislação trabalhista. Não é possível o le
gislador ordinário discriminar parcelas desses trabalhadores. 

O princípio da isonomia também impede a aprovação do projeto no par
ticular, e nem se alegue que o§ 19, do art. 153 da Constituição Federal não 
alude expressamente a igualdade de todos os trabalhadores perante a compe
tência da Justiça do Trabalho e o direito de convenção coletiva de trabalho. O 
mandamento constitucional faz apenas uma enumeração explicativa." 

Fazemos, também, uma citação do jurista Pontes de Miranda a esse res
peito: 

.. Parece mesmo que o propósito do Governo é dar o primeiro passo no 
sentido do afastamento completo da imensa massa de trabalhadores do direi
to de sindicalização, Conseguida a primeira arbitrariedade que configuraria a 
aprovação do art. 89 do projeto, estaria aberto o caminho para a negativa do 
direito de sindicalização expressamente previsto n·o parágrafo único, do art. 
566 da CL T para os empregados da Sociedade de Economia Mista e das fun
dações criadas ou mantidas pela União, Estados e Municípios. Desnecessário 
enfatizar-se que tal fato constituiria um retrocesso na legislação social brasi
leira, de todo incompatível com o processo de democratização do Pais, no 
qual estão envolvidas todas as forças vivas da Nação." 

Nós destacamos o problema da exclusão da sociedade de economia mis
ta, porque, hoje, a despeito de o art. 566 da CLT impedir a sindicalização dos 
empregados em empresas públicas, ele admite a sindicalização em empresa de 
economia rilista e fundação. Esta proibição do art. 566, quanto aos trabalha
dores de empresas públicas, já nos parece inconstitucional, em face do§ 29, do 
art. 170 da Carta Magna. Todavia, como disse, os empregados de sociedades 
de economia mista, quando pleiteiam o respeito às convenções coletivas pe-
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rante o Tribunal Superior do Trabalho, têm ganho de causa, como também 
no Tribunal Federal de Recursos. 

Se esse texto agora for modificado da maneira como pretende o Gover
no, então, estâ também deitada por terra essa tese jâ vitoriosa no tribunal, 
porque aí hâ um texto legal impeditivo. Chamamos a atenção especial de S. 
Ex•s., os Srs. membros da Comissão, no sentido de não deixarem passardes
percebida essa exclusão, essa discriminação que reputanios odiosa. 

Perguntaria ao flustre Presidente da Comissão se poderíamos solicitar 
um nosso assessor para completar algumas outras explicações. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Pode. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA - Solicitaríamos ao nosso 
Consultor Jurídico, Dr. Josê Torres das Neves. para completar algumas in
formações. 

O SR. JOSÉ TORRES DAS NEVES -Quase nada mais é necessârio 
ser dito. Todavia, se impõ-e uma certa ênfase a alguns aspectos. 

h imperioso dizer-se O seguinte: a CONTEC- e penso que estou falan
do em nome dos debates dos quais participei em reunião nacional, não pre
tende nas suas emendas aquilo que seria o desejo dos trabalhadores. E não 
pede por uma razão simples: porque está diante de uma realidade premente. 
Acredita não ser possível conquistar-se agora tudo aquilo que seria o ideal; 
Mas, acredita, postula, luta e· lutará para que se consiga aquilo que se não for 
conseguido, na realidade, admitir-se-â um retrocesso grave no direito social 
brasileiro. 

Vejam bem V. Ex•s, o problema da sociedade de economia mista. Não só 
os dispositivos constituciónais já mencionados~ -cOniõ- em partici.ilRr o art. 
165, dizem taxativamente que qualquer lei na ârea social visa a melhorar as 
condições de vida do trabalhador. Evidentemente que o art. 89 do projeto, tal 
como está, não melhora as condições de vida do trabalhador daquelas empre
sas em regime de economia mista. Vai piorar. Dir-se-â: mã.s, com'á vai piorar? 
Em primeiro lugar, porque ele só vai participar dos reajustamentos automáti
cos. Eles não participariam do aumento, que é realmente a espinha dorsal do 
projeto. Pode--se dizer que de agora em diante não se trata mais de recompor 
o poder aquisitivo dos salários, mas, sim, de dar aumento salarial, e que no 
caso da categoria profissional de empregados em estabelecimentos de crêdi
tos, que vai a mais de 80%, estes estariam PriVados desse direito. Além disso 
cria um tratamento contrário ao princípio da isõnomia, princípiÓ que é fun
damental na vida dos povos civilizados e mais fundamental ainda na vida dos 
assalariados. Então, se constituiria realmente num retrocesso inacreditável e 
inaceitável. 

Nós notamos aqui, nas emendas, que várias delas já estão tratando da 
matéria. Parecer-me-ia oportuno no momento se pud6ssemos dizer alguma 
coisa sobre algumas das emendas. Tem algumas que constituem o ideal. Pre
vêem simplesmente a supressão do artigo. 

Não somos políticos, somos técnicos; por isso, não sei se haveria possibi
lidade de colocar-se apenas uma emenda: ••suprima-se". Se isso passasse, se
ria muito bom; todavia não creio que isso seja possível. Mas, no caso de não 
ser possível, há. vârias emendas que tratam da mat6ria. Rogaríamos a atenção 
para duas delas - não que elas sejam melhores e as outras sejam piores. 
Uma, do Deputado Carlos Chiarelli, que estâ às fls. 21 dos avulsos das emen
das. Ela, embora contenha, digamos assim, uma certa impropriedade técnica, 
no final das contas chega àquilo que nós queremos, porque no caput ele rela
ciona aqueles trabalhadores que ficariam excluídos. E quando chega no pará
grafo único, ele volta a incluir. Então, no processo de aplicação da lei, iría
mos ter seguramente um conflito interconstitual. Mas como aqui é exceção, a 
exceção deveria prevalecer sobre o geral. Então, parece-nos que, apesar da
quilo que nós - e me permita o ilustre jurista - chamamos de uma impro
priedade, talvez tenha sido uma impropriedade jâ mais como uma técnica de 
como fazer apontar aquilo que nós queremos, diretarnente. 

Então, talvez essa emenda não poderia ser acolhida. 
Da mesma maneira com a do Deputado Benedito Marcnio. Se ele con

cordasse em suprimir o parágrafo único, seria o ideal. Na realidade, o pará
grafo único, quando diz: "As empresas e entidades mencionadas neste artigo 
poderão celebrar acordos coletivos de trabalho de natureza econômica ou 
conceder aumentos coletivos de salários, mediante processo de negociação 
coletiva". Vejam bem, parece que estâ limitando: ou dissídio de natureza eco
nómica, ou dâ o aumento. E quanto ao resto? E quanto às modificações das 
condições de vida, de trabalho? AJ é restritivo. Suprimindo-se o parAgrafo ú
nico, ficaria uma emenda ideal; embora não contenha a redação da CON
TEC, atende plenamente aos desejos dos trabalhadores por ela representados. 

De forma, Sr. Presidente, que queremos enfatizar o poder normativo da 
Justiça do Trabalho. E queremos aqui voltar ao tema, apenas pedindo venia 

ao· meu ilustre colega Ulisses Riedel para que não se cometa uma injusti'a ao 
Supremo, principalmente se falando perante um órgão tão importante e num 
momento tão importante como este, em que realmente estamos legislando, 
dando um passo importante na vida do direito social brasileiro. Ele disse que 
o Supremo inadmite qualquer vantagem nos dissídios coletivos. Não, o Su
premo se radicalizou no problema do reajustamento salarial, se radicalizou 
no problema do abono de falta para est.udantes e no piso salarial Quanto ao 
resto, ele tem admitido uma série de vantagens; salârio normativo; estabilida
de da gestante, gratificação etc., de forma que é preciso que se registre, por 
uma questão de justiça, que o Supremo não tem sido tão radical assim, como 
nos pareceu à primeira vista. -- - o 

Também não-acolho a dúvida do ilustre jurista, que o é o nobre colega, 
sem sombra de dti.vida, de que poderia haver uma possibilidade de o projeto 
do Governo admitir o poder normativo-da Justiça do Trabalho, ou restabele
cer. Eu tenho dúvidas a respeito dessa palavra, restabelecer. Parece-me que a 
Justiça do Trabalho nunca usou de um pleno poder nor":lativo; usou, dadas 
as circunstâncias políticas, num determinado momento, sem que houvess~ 
uma grita maior. Realmente, a 11nica disposição que trata do poder normati
vo da Justiça do Trabalho ê a Constituição vigente, e com aquelas restrições 
conhecidas. 

Aqui, o projeto deixa bem claro uma coisa; no art. 69 do projeto, diz o se
guinte: .. Picam maritidas as datas-base das categorias profissionais para efei
to de negociações ·coletivas, com finalidade de obtenção de aumento de sa
lários e o estabelecimento_ de cláusulas que regulem condições especiais de 
trabalho". O parágrafo diz: "Os aumentos coletiVos de salários serão ajusta
dos por ano, não podendo ocorrer revisão a esse título antes de vencido aque
le prazo". Aqui se entende que na negociação coletivá poder-se-ia estabelecer 
condições novas de trabalho, especiais. Mas, quando chega no art. 7Q, ele res
tringe. "O aumento dos salários poderâ ser estipulado por convenção, acordo 
coletivo, ou sentença normativa". Vejam bem V. Ex•s: a sentença normativa 
só pode se destinar aos salários; aí é que Cstâ a restrição nítida e incontornável 
ao poder normativo da Justiça do Trabalho. O art. 79 ê realmente violento, 
porque chega ao ponto de cassar até mesmo o que já se defere limitadamente 
pela Constituição atual. A Constituição atual admite, apenas remete para O 
legislador ordinário a faculdade de dizer em que hipóteses a Justiça do Traba
lho pode normatizar. 

Seria oportuno que houvesse uma er:nenda que desse, outorgasse à Jus
tiça do Trabalho plenOs poderes para normalizar sem restrições, porque só a 
Justiça do Trabalho como órgão técnico, vivenciado há dezenas de anos nesse 
labor, é que tem condições de escolher os momentos próprios, as matérias 
próprias, as adequações necessárias a cada instante, a cada processo, para de
ferir ou cassar aquela vantagem. 

Na realidade, diga-se a bem da verdade que a Justiça do Trabalho tem se 
sabido manter com muito equilíbrio; mesmo diante dessa política terrível de 
arrocho salarial, ela tam feito tudo o que ê possível para contornar e obviar 
isto, e aí estão o salário normativo, a estabilidade da gestante e outras vanta
gens que ela vem concedendo, que não agradam evidentemente ao Poder que 
instituiu e mantém a chamada política do a"rrocho salarial. 

Sr. Presidente, seriam essas as considerações, para não me alongar bas
tante, enfatizando que não estamos aqui, de !nodo algum, expondo nem de
fendendo aquilo que os trabalhadores bancários consideram como ideal, 
como necessário; estamos apenas nos posfcionando diante de uma realidade, 
E vamos ver se realmente entramos numa batalha para ganhar alguma coisa, 
mesmo porque entendemos que o bom general não é aquele que vislumbra 
ganhar guerras impossíveis, mas aquele que ganha a batalha que ele quer ga
nhar, a que é importante para ganhar a guerra. 

O SR PRESIDENTE- Encerrada a fase dos depoimentos, a palavra re
torna ao Plenário, aos Srs. Senadores e aos Srs. Deputados. O primeiro ins
crito é o nobre Deputado Marcelo Cordeiro, a quem dou a palavra. 

O SR. MARCELO CORDEIRO -Sr. Presidente, Srs. Congressistas, 
Srs. Representantes e Diretores de Confederações de Trabalhadores em Em
presas de Crédito e de Comêrcio: 

Esses debates que têm sido travados ao longo do prazo concedido a esta 
Comissão Mista para examinar o Projeto de Lei 26/79, do Poder Excutivo, 
constituem indiscutivelmente uma oportunidade preciosa para se aprofundar 
e se compreender com clareza a política salarial desses últimos 14 anos c o 
passo, aparentemente reformista, ou de cunho limitadamente reformista, que 
o atual Governo acaba de dar com a presente proposição de lei. 

Dos debates também se pode dizer que aspectos muito importantes e at~ 
estruturais do projeto de lei têm sido alterados pela compreensão mais ou me
nos concensual dos membros desta ComiSsão. Desses aspectos, eu gostaria de 
salientar alguns, como o que hoje de manhã nós assistimos, cm relação ao 
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problema da data-base, que, para muitas categorias profissionais, para milhões 
e milhões de trabalhadores, principalmente no campo, não existe. Hoje, o 
ilustre Relator, Senador José Uns, acolheu as idéias e sugestões que lhe foram 
apresentadas, no debate pela manhã. 

No debate de agora, à tarde, alguns aspectos também me parecem bas
tante importantes de aflorar. Eu ouso dizer que este projeto de lei, a cada pas
so que se o discute, mais frágil ele se torna. 

Vou chamar a atenção da Comissão para um ãspecto que me parece de 
extrema gravidade, salvo esteja eu incorrendo em erro da mesma gravidade 
do que julgo estar errado no projeto. O art. 79 deste projeto diz, textualmente: 
"O aumento dos salários poderá ser estipulado" ... não tem virgula nenhuma, 
e prossegue .... "por convenção, acordo coletivo, ou sentença normativa ... " 
Evidentemente que aí existem inúmeros aspectos limitativos à livre nego
ciação, mas não é a isso que quero me referir. Para continuar, após uma 
vírgula, dizendo: •• ... com fundamento no acréscimo verificado na produtivi
dade da categoria profissional". Pergunto eu: e se a categOria profissional não 
oferecer produtividade? Se não houver nenhum acréscimo de produtividade 
nessa categoria profissional? Isso é comum, principalmente numa economia 
como a brasileira, sujeita-a toda espécie de oscilações, de processos eventuais de 
aceleração e desaquecimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Nobre Deputado, só uma in
terrupção, para fazer uma consulta ao Relator e aos nobres Congressistas a 
respeito do horário certo da vinda do Ministro da Previdência Social, à. tarde. 
Ele está pedindo a confirmação do seu horário; por isso, eu interrompi o 
nobre Deputado Marcelo Cordeiro, pãra conversar aqui com o nobre Relator 
para saber a hora que, agora me informam, será às 15:00 horas. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Pergunto eu, Sr. Presidente e Srs. 
Membros da Comissão: se não houver aumento ou acréscimo, ganhos de pro
dutividade, não haverá aumento da categoria? Seria o caso de devolver este 
projeto, porque ele inviabiliza o aumento. Será que o aumento dos trabalha
dores deve ser decorrente exclusivamente dos ganhos de produtividade de 
uma empresa? É_o que diz o projeto. Por exemplo, eu citaria- já que estão 
aqui representantes dos bancários, a Confederação que representa os banR 
cãrios, seu nível sindical mais alto, hierarquicamente, que os bancários ou os 
banqueiros, esse setor financeiro brasileiro teve ou tem tido, tem ostentado 
percentuais elevadíssimos de lucros; de 1973 a 1976 foi de 266,8% o percen
tual de lucratividade do setor financeiro. Se observarmoS os cargos com sa
lários neste setor, seguramente- eu não tenho o dado aqui, mas jâ o li- ele 
não passa de 20%; portanto, irrisório. Aliás, o que é a média da empresa bra
!lleira. 

Pesquisa feita semana passada, em São Paulo, revelou que de pequenas e 
médias empresas, onde os custos com fator salário são às vezes mais pesados 
em relação às grandes empresas que têm uma tecnologia poupadora de mão
de-obra, se verificou, em pesquisa publicada por vários jornais paulistas, que 
de 1972 a 1978 as despesas financeiras evoluíram 560%, o faturamento 80% e 
os gastos com salários 20%. Evidentemente que num quadro desse, os ganhos 
com produtividade devem ter sido razoavelmente elevados. Eu não tenho os 
dados de produtividade, mas num quadro desse deve ter sido. 

Agora, eu pergunto: se não houver produtividade, o art. 711 significa, lido sob 
outro ângulo, ou com uma leitura diferenciada do aspecto meramente literal que 
está aqui, que não haverá aumento para essa catc.:~oria. 

Acho que o Senador José Uns queria interromper e eu gostaria, porque 
estabeleceríamos diálogo. 

O SR. JORGE CURY- V. Ex• é que invocou ser baixo o nlvel de au
mento salarial da produtividade em relação aos demais custos, de 560%, 80% 
e o salãrio 20%. S. Ex• entendia que V. Ex• considera um salário relativa
mente alto ... 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Relativamente baixo.' 

O SR. JORGE CURI- e que V. Ex• disse alto. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Baixo. Então peço desculpas pelo 
engano. 

O SR. JORGE CURY- Ele queria era ajudar a V. Ex• 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Eu agradeço, porque, realmente, se 
eu tivesse dito isso, estaria-cm flagrante contradição. Eu quero dizer relativa~ 
mente baixo. 

Então, eu coloco essa primeira questão. O caso, estamos discutindo aqui 
sob a ótica dos bancários, embora essa questão seja genérica para todas as 
classes. Se os Srs. Representantes dos bancários e do comércio tivessem ou~ 
vido ontem representantes dos transportes terrestres ou da educação e cultu
ra, veriam que há uma coincidência de pontos de vista bastante assinalada. 

Mas seria esta a primeira questão que eu colocaria à consideração da ComisR 
são, dos Senhores que aqui comparecem. Estou absolutamente convencido, 
pela leitura do art. 79, de que categorias profissionais, muitas delas, nesse 
quadro de crise econômica que atravessamos, onde difícil será manter um 
acréscimo anual significativo de produtividade, ficarão sem aumento. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Com muito prazer. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA - E al tem mais uma impro
priedade ainda mais gritante, que a produtividade é da categoria profissional. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Pois é. Isso, V. S• inclusive já colo
cou com muita clareza. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA - E segundo, há dificuldade 
de se estabelecer produtividade para algumas categorias econômicas. E ter
ceiro, se esquece a lucratividade do setor. E, ainda, há possibilidade da nego
ciação direta entre as partes para se conseguir um real aumento, e isso devia 
ficar constado, porque como S. Ex• disse, naquelas categorias em que não 
houver produtividade, eles ficariam impedidos de ter aumento. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Estou de pleno acordo com V. S•; 
eu apenas não abordei esses ângulos, porque jA foram bastante abordados em 
outros debates aqui, fatores de lucratividade etc., e também pelo fato de que 
me chamou tanto a atenção esse aspecto, que ele atê elimina a discussão des~ 
ses outros, que passariam a ser subordinados a essa questão central. 

Agora, posto isso, eu queria, congratulando-me com ambos os exposito
res, salientar aqui da palestra do Dr. Ulisses um aspecto que me pareceu mui
to interessante, levantado pelo nosso ilustre advogado. b. a questão de que o 
projeto- ele coloca sob indagação- revoga ou não revoga as chamadas leis 
do arrocho, aqui retrospectadas por S. S•, que é justamente esse conjunto de 
decretos~leis e leis que vêm de 1965 até 1974, basicamente. 

No meu modo de ver, ele não revoga; até pelo contrário, incorpora al
guns aspectos, e hã alguns que são incorporados flagrantemente, como é o caR 
so, por exemplo, do art. 89, relativamente às empresas de economia mista, 
empresas concessionárias do serviço público federal ou empresas privadas 
subvencionadas pelo Governo Federal, onde o poder do Conselho Nacional 
de Política Salarial é absoluto, arbitrário e discricionário. Ele estabelece po
deres a organismos como Conselho Interministerial de Preços, que, no§ 49 do 
art. 79, passa a ter o poder de repassar para os preços os aumentos concedidos, 
se assim julgar conveniente; estabelece poderes também amplos ao Conselho 
Nacional de Política _Salaria_l em relação a essas empresas de economia mista. 
Quer~ me parecer que os aumentos salariais destas empresas poderão perfeita~ 
mente servir de parâmetro para estabelecer limites a esta acanhada capacida
de normativa que é atribuída no art. 79 à Justiça do Trabalho, porque se o art. 
79 considera que por sentença normativa ê possível estabelecer aumento de 
salários, evidentemente só quem pode oferecer sentença normativa é a Justiça 
do Trabalho. 

Então, acredito que esse art. 89, mais do que ele aparenta, subjacente a 
ele está talvez a tentativa de estabelecer os limites à capacidade normativa da 
Justiça do Trabalho, ou seja, os limites serão aqueles que o Conselho Nacio
nal de Política Salarial já estabeleceu para as empresas de economia mista ou 
aquelas outras a que se refere o art. 89. Parece-me também um aspecto perigo
so, porque serã dar, mesmo Iimitadamente, no projeto capacidade de poder 
normativo à Justiça do Trabalho e retirar com a outra mão, ou seja, dar com 
uma mão e tirar com a outra. Aliás, esta ê uma tática muito globalizante do 
atual Governo; atê a chamada poUtica de abertura a que V. S• se referiu con
siste nisso: ·acabou o Al-5, vieram as salvaguardas; habeas corpus, uma série 
de limitações à magistratura; imunidade, lei de segurança; lei de imprensa
artigo sobre Lei de Segurança, e assim por diante. Esse projeto não escapa a 
essa retórica da dissimulação a essa coisa de dá com uma mão e tira com a ou
tra. 

Ainda um outro aspecto, em relação à questão levantada pelo Dr. Ulis
ses, me parece também muito pertinente. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- O tempo de V. Ex• estã a um 
minuto do seu término. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Agradeço a V. Ex•; talvez não preci
se mais do que isso. 

O SR. JORGE CURY ~Sr. Presidente, dado o brilho com que se estã 
havendo o nobre Deputado Marcelo Cordeiro, no enfoque do problema, vou 
renunciar ao meu tempo em favor de S. Ex• 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - V. Ex• dispõe de mais 15 mi
nutos; ao todo, 16 minutos. 
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O SR. MARCELO CORDEIRO- Eu agradeço ao nobre companheiro 
Jorge Cury, sempre muito generoso nos seus gestos ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Ele, pedindo à Mesa, ultra
passou o direito dos outros, porque o normal seria na inscrição dele; mas, va
mos tomar uma decisão no sentido de que V. Ex' utilize agora 14 minutos. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Vou ficar na expectativa de poder 
retribuir ao nobre companheiro em alguma oportunidade. 

Mas, Sr. Presidente, hã um outro aspecto, continuando nesse problema. 
O art. 99 é uma clara evidência da manutenção da mentalidade antiliberal, da 
mentalidade contrâria à livre negociação, quando- incorpora o mesmo precei~ 
to de decretos-leis e leis anteriores, segundo os quais os abonos ou adianta
mentos serão descontados, serão reduzidos dos aumentos salariais. Ora, to
dos sabemos que abonos e adiantamentos sempre resultam da livre nego
ciação e, conscqüentemeflte, é um ato voluntário principalmente da parte em
pregadora, um ato de aceitação voluntária, c que Urtiã interferência desse tipo 
tenta desmoralizar ou impedir para futuras práticas a livre negociação. En
tão. todo o espírito~ toda a mentalidade da contensão e d'? arrocho ainda se 
mantém. Eu diria que esse projeto de lei é o arrocho salarial aplicado de seis 
em seis meses. Quer dizer, apenas uma tentativa de, como jâ disse muito bem 
o Presidente da Confederação dos Bancários, distribuir a miséria e compati~ 
bilizar um pouco com essa política geral de abertura que se propaga. 

Urna outra questão que me parece importante é a questão da unificação 
das datas-base. Aqui, por exemplo, está o representante de uma categoria. 
Que não se faça hoje a unificação de todas as datas-base par9. todas as catego
rias, que seria um passo gigantesco, talvez a própria classe operária no Brasil 
não tenha forças para conquistar e manter, mas pelo menos para cada catego
ria seria interessante, seria de todo conveniente que houvesse a unificação das 
datas-base. 

Vejam V. Ex's que· há setores da economiã-.- principalmente ~queles da 
economia de ponta, do setor financeiro, dos setores especialmente mais de
senvolvidos, em que há uma completa nacionalização das atividades econô
micas, o preço ê o mesmo, os custos são mais ou menos unificados; por que 
não a unificação dos slilários, ou das datas-base para os reajustes e aumentos 
salariais? -

No caso dos bancários, já que estamos aqui diante dos bancários~ sabe
mos que há duas datas-base a nível nacional, uma em fevereiro, outra em se
tembro; alg,!:!OS estados em fevereiro, outros estados em setembro, o que é 
uma flagrante injustiça. Os bincários da Bahia, por exemplo, em estudos fei
tos pelos economistas da Bahia, verificaram _que. pelo fato da data-base estar 
em fevereiro e não em setembro, como é _no resto do Pai~, ou na maior parte 
do Pais, perderam nesses últimos 5 anos 50% do valor real dos seus salários. 
Foi um estudo publicado, divulgado e não_ contestado pelos banqueiros, na 
Bahia. Creio que isso deve acontecer com diversas categorias profissionais, 
em diversas partes do País. O projeto SÍJllplesmente desconhece esse proble
ma, não trata do problema da unificação, das datas-base por categoria pro
fissional, pelo menos, já que seria talvez difícil agora se conseguir a unificação 
da data-base para todas as categorias. Isso seria uma discussão que talvez fos
se efetivamente precoce. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA -V. Ex• permite'? (Assenti
mento do orador.)- Realmente V. Ex' está situando a posição muito bem, 
porque os bancos operam em rede nacional, de maneira uniforme. Temos Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Sergipe que estão com datas diferencia.
das: Rio Grande do Sul e Pernambuco, em novembro. Bahia, que estava em 
fevereiro, passou para-Janeiro, e Sergipe, que CStaVa em- maio, passou para 
março. No ano_passado, nós conseguimos que São Paulo, Mato Grosso e 
Ceará, que eram em outubro, passa~sem para-sétembro~ Is~o é inconveniente 
até para os próprioS empregadores, uma vez que as suas folhas de pagamento 
são confeccionadas -em céntros de computadores na matriz, uniformemente 
para todo o País. Logo, fica essa disparidade. Dei este aparte apenas para au-
xiliar a exposição de V. -Ex,, que estã muito própria: , · 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Agradeço o aparte de V. S• 
Mas, Sr. Presidente, volto, para concluir, a chamar a atenção para o art. 

7~ Acho que, se esta comissão não alterar este artigo, estaremos cometendo 
uma injustiça que, tenho a certeza, ficará marcada a quente na consciência do 
trabalhador brasileiro. Nós estaremos condenando talvez a maior parte dos 
trabalhadores brasileiros a não obterem aumentos salariais. Ou, quando mui
to, a obterem aumentos que sejam meras concessões dos empregadores e não 
direítos efetivamente conquistados .. Nós jã fizemos aqui a crítica- alguns 
não participaram dos debates - .do fato de que sô atribuir ao aLimento da 
produtividade o aumento salarial~ é um absurdo porque-ª produtividade é um 
gaoho de acréscimo; não ê o essencial do rendimento do processo produti~o, 

trabalho do capital; é apenas um acréscimo, é um ganho, portanto, à margem, 
e não se deve atribuir ao trabalhador apenas o que foi à margem e que, em ge~ 
ral, é constituída da especialização do seU esforço, da melhoria da aplicação 
da sua força de trabalho, não obstante outros elementos constitutivos que po· 
dem resultar em aumento da produtividade. Já discutimos aqui, parece que é 
até consensual,- que o negócio é a lucratividade que tinha q~~ entrar aqui. 
Esse artigo 79, se o conservamos, assim, estaremos cometendo um crime contra os 
trabalhadores brasileiros. 

Aqui está claro, não é questão de redação, que o aumento salarial poderá 
ser efetuado por convenção, etc, etc., desde que isso estã implícito - seja 
fundamentado no aumento verificado na produtividade da categoria profis
sional, que também é criticado, coino- já o fez o Presidente da Confederação 
dos Bancários em relação à participação da categoria profissional e não do 
setor econômico. 

Essas eram as minhas observações e, sinceramente, estou muito preocu
pado com este artigo 7<~ Estou chamando a atenção disso agora, porque en
trei nesta Comissão há alguns dias apenas, substituindo um colega. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Com a palavra um dos de
poentes para tecer algumas considerações a respeito das indagações que não 
foram diretas, mas indiretas, formuladas pelo nobre Deputado Marcelo Cor
deiro. 

O SR. ULISSES RIEDEL RESENDE- Gostaria de formular aqui al
gumas considerações. A primeira delas seda com relação à referência feita 
pelo Dr. Torres, porque, se eu falei eventualmente a expressão .. nenhuma", eu 
queria dizer fundamentalmente, as fundamentais. A verdade é que aquelas 
cláusulas que interessam fundamentalmente ao trabalhador, que são o índice 
salarial, o salário profissional, o piso salarial, todas essas são aquelas tidas 
como econômicas, e as fundamentais têm sido repelidas pelo Supremo Tribu
nal Federal. E, quando digo isso, não estou fazendo nenhuma critica ao Supremo, 
nem também abrindo debate com nenhum colega. Apenas, estou dizendo que eu 
queria me referir às fundamentais, com absoluto respeito ao Poder Judiciário, que 
cumpre a lei. A crítica é à lei, que precisa ser alterada. 

Quando os dirigentes sindicais aqui compareceram e nós nos pronuncia
mos no sentido da livre negociação, no sentido do poder normativo, não hã 
nenhuma crítica ao Tribunal por não ter poder normativo. A crítica é à lei, 
por não conceder ao Tribunal o poder normativo. No que diz respeito efeti
vamente aos Tribunais, só poder haver, nesse sentido, elogios, mesmo porque 
são os próprios Ministros dos Tribunais que têm estado aqui presentes para 
defender o poder normativo da Justiça do Trabalho. ' 

De maneira que se usei a expressão "nenhuma'\ eu a substitUo por "fun
damentais", as cláusulas que os trabalhadores têm considerado pelo menos 
na nossa categoria como fundamentais. 

O SR. JOSÉ TORRES DAS NEVES- Dr. Ulisses, o meu propósito foi 
exatamente o de evitar que, por um lapso apenas de fonnulação, dissesse aqui o 
que amanhã outro colega diria, jã que se está muito a par de tudo que se passa na 
vida jurídica deste País. · 

O SR. ULISSES RIEDEL RESENDE - Quanto à formulação do De
putado Marcelo Cordeiro. realmente me parece- e foi por isso que cheguei a 
colocar- que talvez houvesse até urna impropriedade na colocação; que não 
se quisesse dizer isso, porque, se nós analisarmos o art. 79, veremos que: 

•• Art. 79 - O aumento dos salârios poderã ser estipulado por 
convenção, acordo coletivo ou sentença normativa, com fundamen
to no acréscimo verificado na produtividade da categoria profissio· 
nal." 

A emenda proposta, de n<~ 70, diz: 

"O aumento de salários poderã ser estipulado por convenção, 
acordo coletivo ou sentença normativa." 

Quer dizer, ele suprimiu a parte que diz: 

..... com fundamento no acréscimo verificado na produtividade 
da categoria profissional.H 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Permite um aparte? 

O SR. ULISSES RIEDEL RESENDE - Pois não. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- É uma questão de análise gramati
cal: "O aumento dos salários poderá ser estipulado (vírgula) ... é uma coisa. 
Sem a vírgula, a interpretação é outra. 

. O ''poderá" se iefere a convencãô, acõtào coietivo ou sentença normatí-
v a. 
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Agora, se fosse: "O aumento dos salários poderá ter corno fundamento a 
produtividade ... " abre campo ao Tribunal, por exemplo, usando a nego~ 
ciação coletiva, a considerar, vamor dizer, lucratividade e outros fatores. 
Agora, esse ·~poderá" refere~se à forma de como se dará o aumento, e obriga 
a que seja com fundamento na produtividade. Essa é que é a malícia no negó
cio, do MiníStro do Trabalho. 

A Emenda n9 68 foi redigida da seguinte maneira: 

"O aumento dos salários deverâ se"r estiPulado por convenção, 
acordo coletivo ou sentença normativa, levando-se em conta, no 
mínimO, o aCréscimo verificado na produtividade dc:i -categoria pro
fissional." 

Às vezes, já que é tão expressivo o número de pessoas do maior gabarito, 
dos representantes das entidades, dos juristas que defendem a posição da ne
gociação coletiva, que deferfdem a posição do poder normativo da Justiça do 
Trabalho, chegamos a crer que há impropriedade na redação, mas essa im
propriedade pode trazer realmente- e no meu entender ela traz. Por isso que 
ela deve ser mudada. E, se não se trata de uma impropriedade, nela devem ser 
admitidas essas emendas. 

Acrescentaria que no art. 15, que diz da revogaçãO -das disposições em 
contrário, evidentemente que a partir do momento em que seja reformulada a 
redação do art. 79 pode-se manter a redação do art. 1 S como está. Nem preci
sava a Lei n9 6.140. Revogam-se as disposições em contrârio. Não haveria ne
cessidade de se mencionar todos aqueles dispositivos. 

Parece-me que, realmente, o ponto central é o art. 79 O fulcro de toda a 
questão estâ no art. 79. Da forma em que está colocado, importa em que o po
der de barganha será exclusivamente dentro- da produtividade da categoria 
profissional, quando Cste poder de barganha deve: ser um poder mais amplo. 
E me parece que a posição perfeita é a da Emenda n9 63, que fala amplamente 
em condições gerais de trabalho, remuneração, pisos salariaiS, salários Profis
sionais, representaÇão sindical e outras vantagens. 

De maneira que esse é o nosso entendimento. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Com a ~palavra o nobre Presi
dente. 

O SR. WILSON GOMES DE~MOURA- Desde que o Deputado Mar
celo Cordeiro enfatizou a prOdutividade, nós fazemos uniã. abordagem a esse 
respeito. Na verdade, foi feito um destaque com muita propriedade. Com re
lação às empresas finanCeiras de âmóíto nacional, nós já fizemos um comen
tário em um aparte. Nãs riOSias sugestões, corrigíamos o problema de produ
tividade profissional para a produtividade dà setor econômico. MaS; vínhamos 
com parágrafos admitindo que, quando não houver possibilidade de se trazer a 
mensuração da produtividade, outros elementos entrem na confecção 
dos aumentos: a repartição de lucro, a lucrativid"ade, a taxa de crescimento 
global da produtividade, etc. Também deixamos a margem para o aumento, 
em decorrência, independente de todos esses condicionamentos, na livre ne~ 
gociação. E, para fazer o comentário, dizemos o seguinte: foi citado aqui que, 
quando foi estabelecida a política salarial do Governo, estabeleceu-se em três 
anos essa política salarial, depois do que retornaria a livre negociação entre 
empregados e empregadores. 

Posteriormente, esseS Trê-s anos foram revogados, e a política foi encaixa
da como definitiva e indefinida. 

Têm-se- feito várias modificações no curso desses quinze anos, mas a 
política salarial se mantém. 

Verifica-se, agora, que há um surto de maior vigor nas entidades sindi~ 
cais, em decorrência do que se estabelecem negociações diretas entre empre
gados e empregadores, resultando disso alguns ganhos reais para as catego
rias representadas por esses sindicatos. 

Sua Excelência o Sr. Ministro de Estado do Trabalho, em declarações à 
imprensa, afirma que com a reforma da política salarial, com a aprovação 
desse projeto, acabar-se-ão os motivos para a greve, porque serão feitos rea
justes automáticos, e não haverá mais campo para discussões realmente dire
tas. Efetivamente, aí veni o destaque merecido de S. Ex•. o Deputado Marce
lo Cordeiro, quando fala na produtividade. Achamos que, aí, o Governo estâ 
entrando na modificação da política salarial, neste campo da negociação co
letiva, para evitar que essas negociações que se estão disseminando c se forta
lecendo e, pelo exemplo de uma categoria passando para outras e, amiúde, se 
vendo conquistas de aumentos reais, está, com isso, impedindo. 

E podemos citar, a respeito da produtividade, o que dissemos agora1 e 
vamos reforçar mais. QuãildO Se estabelecia uma produtividade para incorpo
ração na recomposição salarial dos trabalhadores, na feitura dos cálculos, e 
se estabelecia o PIB de 10%, se daVa para oS fi-abalhadores 4%. E, em expli
cação do Ministro da Fazenda de então, atual Ministro do Planejamento, ao 

nosso então Presidente da Confederação, que foi Deputado também, o nosso 
companheiro Ruy Brito, ele dizia que não se p_odia dar 10%, que era o produ
to bruto riacional, para todas as categorias, porque havia setores ec_onômicos 
que não haviam ganho tanto. Então, se estabelecia dar por baixo. E, ao se es
tabelecer essa distribuição da produtiVídade por baixo, havendo um ganho 
nacional de lO% e dando ao trabalhador 4%, se fazia ainda com essa política 
urna concentração de renda, porque havia aqueles setores que tinham ganho 
mais de 10%. Para se dar uma média de 10%, havia aqueles que tinham ganho 
mais de 1 O% e aqueles que tinham ganho menos de lO%. Quando se dava os 
4%, era dando pelo piso, pelo baixo, pelo mínimo. Então, todos aqueles que 
ganharam acima de 4%, tinham concentração de renda daquele excesso e não 
faziam a dístribuição para os trabalhadores. 

Assim, vemos qtie, na verdade, é importante essa observação do Deputa~ 
do Marcelo Cordei~o~_e ~chames g~e não pode e nem deve ser deixada condi
cionada aos aumentos apenas a produtiVidade. E disse o Deputado muito 
bem que essa lei, essa reforma de politica salarial é de uma importância muito 
grande não só para oS trabalhadores, mas para toda a sociedade brasileira; e é 
de se convir que deve a Comissão ter uma atenção muito especiai na feitura 
das emendas e na votação do projeto final, porque dessa votação vai resultar 
ou a permanência da política anterior, ou um ganho na política, ou um retro
cesso, porque, a ficar corno está o projeto mandado para a Câmara, vai haver 
um retrocesso, evidentemente. 

O Governo esta ínúmcionalmente desejando que as discussões entre as 
partes, entre empregados e empregadores se limitem apenas à produtividade, 
que é um fator muito aleatório, que tem muitas categorias que não têm pro
dutividade e -têm muitos setores que ganham muito além da produtividade. E 
esta produtividade nós não sabemos como vai ser estabelecida. Então, deve
se deixar ... 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Ainda hã um aspecto, e esse é até 
um pouco hilariante, sem entrar no mêrito da questão, que eu vou levantar 
aqui. 

O que o Governo anuncia aos quatro cantos é que esse projeto visa a diM 
minuir os salários maiores e aumentar os menores, de forma a dar uma feição 
mais equânime ou mais adequada à pirâmide salarial. Não vamos entrar no 
mérito, porque jâ discutimos. isso bastante e vimos a sua intervenção, por 
exemplo, que é brilhante nesse sentido da divisão da miséria, da socialização 
das dificuldades. Mas, sem entrar nesse mérito, esse tipo de coisa aqui, do ar
tigo 79, é exatamente o inverso. 

Quem tem grande produtividade? As empresas de melhores recursos tec
nológicos de empresas poupadoras de mão de obra. Quem tem ganho de pro
dutividade? As empresas que operam na economia dos setores de ponta, no 
setor financeiro. Isso é indiscutível. Precisa ver o perfil de produtividade do 
País, onde é que a produtividade se expressa de forma mais contundente. 

Então, vai acontecer o contrário: alta produtividade nas empresas de al
tos salários, que têm salários maiores, e baixfssima ou nenhuma produtivida
de nas empresas que têm salários menores. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Pois não, a palavra está com o 
nobre colega. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Justamente era isto que eu esperava 
que fosse dito, porque eu não gosto de discutir sobre intenções~ gosto muito 
de discutir sobre fatos concretos .•. 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Perfeito! 

O SR. CARLOS CHIARELLI - ... e se dizia aqui que esse artigo era 
um comprovante da malícia do Governo. Eu tenho uma posição muito clara 
com relação ao projeto, tenho-a tornado pública e tenho uma série de emen
das, acho que o projeto carece de uma sêric de aperfeiçoamentos. Mas, o que 
me parece extremamente ilógico é exatamente a conclusão a que chegou o 
ilustre Parlamentar que antes fazia a análise crítica e invocava a maUcia do 
Governo. A aplicação plena desse substitutivo vai levar efetivamente a Q.ue 
venha a ser deferido, porque lá existente, um aumento maior àquele trabalha
dor que presta serviço a uma empresa que tenha maior produtividade. E a 
empresa que tem maior produtividade é especificamente a empresa que opera 
no setor financeiro, é a empresa de alta tecnologia, é a empresa que normal
mente opera com capital estrangeiro. 

Então, onde estâ essa malícia do Gôverno? 
Ou, então, vamos reconhecer que nesse particular, pelo menos se se fizer 

esse tipo de crítica - e eu tenho criticas ao artigo, quanto à sua redação, 
quanto à sua amplitude. Mas, então, se diga que o artigo, com a redação que 
se apresenta, é um artigo que determina, ólhando do outro enfoque que o ilustre 
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P:.ulamentar, ii:tclusive, argUiu agora, dizendo que era um tom até hila
riante, que esse artigo levado a essas últimas conseqUências, determinaria 
que, efetivamente, viessem a oferecer aumento maior de salário aos seus tra
balhadores as empresas multinacionais, as empresas de maior tecnologia, as 
empresas do setor financeiro. 

O SR. MARCELO CORDEIRO.:.... Não me oponho, em hipótese algu
ma. Pelo contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Falando cada um por sua vez, 
até o microfone ali consegue apanhar o registro. Mas, todos, conjuntamente, 
até a máquina terá dificuldade. Agora, eu imagino os seres humanos, não é? 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Não me oponho, Excelência, a que 
os trabalhadores de melhor salário tenham aumentos e vantagens também al
tos, porque acho que os melhores salários não são tão bons. Mas, o que acon
tece aqui é que os de pequeno salários serão prejudicados. Como não creio 
que se deva fazer uma mudança da política salarial a partir da redistribuição 
de renda, então, continua sendo perfeitamente coerente o meu ponto de vista. 
Agora, vou mais adiante. Explico a V. Ex" onde estã a malícia. Eu citei a 
malícia e não e.xpliquei. Vou explicar a V. Ex•. 

A malícia estã na continuidade- que o Governo não abre mão, em hi
pótese alguma, principalmente depois da ascenção do Sr. Delfim Netto ao 
Ministério do Planejamento- do modelo económico. Um modelo económi
co destinado a produzir bens de consumo duráveis necessita de um mercado 
consumidor. Então, o problema não estâ, aqui também, como em toda a polí
tica salarial pretérita, nesta tambêm, que se chama de reformada, o vírus da 
perversidade do modelo económico, de criar elites consumidoras no País. 

Não sou contra a que quem tenha salários altos continue a tê-los, porque 
isso é o que desejo para todos. Evidentemente que nos limites, nas possibili
dades, sem demagogia, sem espírito aventureiro. Agora, o que se verifica aqui 
é uma condenação dos trabalhadores das empresas de baixa produtividade. 
Isso é que é um fato concreto e real. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCELO CORDEIRO - Pois não. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Ou é verdade a idéia de que estã ha
vendo uma socialização_ da miSéria pOrqUe está havendo um achatamento da 
parte mais alta da pirâmide salarial, ou, então, é verdade o outro argumento 
de V. Ex•, dito agora, que há uma transferência do poder ec_onômico. 

O SR. MARCELO CORDEIRO~ Por incrível que pareça, os dois são 
verdade. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Isso é impossível. 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Não. Da cartola desses ilusionistas 
que moldaram esse modelo económicO saiu tudõ.- E não foi pOi aCasO que o 
País entrou nas dificuldades econômicas cOm que hoje se defronta. Não foi 
porque não tivesse políticas dúbias, como essa. 

Não tenho dúvida nenhuma de que, se por um lado o projeto faz real
mente a socialização da miséria, ou diria--até melhor, procura distribuir ape
nas os salários, não tenho dúvida também de que ele não quer perder a possi
bilidade de manter mais ou menos estável o mercado atraente, as multinacio
nais. 

Então, essa é que a- versão; não se faz a política salilrial pai-a o salário, 
para o trabalhador; mas, sim, para o capital e parã O investimento. Essa é que 
é a questão. Não acho que se deva dissociar por inteíro a política salarial do 
capital e do investimento, porque afinal de contas, estamos numa economia ... 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Sr. Deputado, como somos 
contrários a cilla"tquer tipo de concentração de poderes, de renda tambêrn na 
palavra estamos tentando desconcentrá-la ... Peço a V. Ex• que conclua seu 
aparte. 

O SR. MARCELO CORDElRO -Estou de pleno acordo com V. Ex•; 
apenas gostaria de salientar que nosso clima de trabalho aqui está muito fran
co excepcional, não tenha dúvida. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA- Sr. Presidente, vou concluir, 
sem apreciar o debate dos dois ilustres Deputados. O principal é que se se dei
xar o aumento condicion-ado à produtividade, estamos fazendo um regresso; 
estamos impedindo um surto de vigor das entidades sindicais que é, exata
mente, o que está se vendo nos entendimentos diretos entre empregados e em~ 
pregadores. Achamos que esse condicionamento deve ser retirado; ou, se ficar 
no caput do artigo, deve ter um parágrafo que permita que além da produtivi
dade se promova entre os componentes a lucratividade e, também, os ente·n~ 
dimentos diretos, além desses dois fatores. 

O SR. JOS!'. TORRES DAS NEVES- O Projeto do Deputado Carlos 
Chiarelli, embora não encampe toda a idéia da CONTEC, na realidade tem 
idéias que realmente atinjam os objetivOS COlimados no pensamento dos ban~ 
cários. Espero que seja aprovado. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA- Permite-me não fazer nenhu
ma referência, porque não tive oportunidade de ler as emendas por isso, não 
fiz referência, 

O SR. ULISSES RIEDEL RESENDE- Eu tambêm queria me escusar 
nesse sentido, porque não tive ocasião, só reCebi o projeto ontem. Gostaria de 
ter examinado essas emendas, mas realmente, não tive oportunidade. Gosta
ria de tornar bem c!aro de__ que não tiv_e_ oportUnidade.- - -

O SR. JOSt TORRES DAS NEVES:.._Alertou-me o Oswaldo, aqui, no 
sentido de destacar para os Membros da Comissão 3quelas emendas que têm 
um_ conteúdo que possam realmente refletir os anseios de determinada cate
goria. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Foi por isso que fiz questão de 
enfatizar o problema· das_ emendas, tendo em vista conduzir a Comíssão. 

~ O SR. CARLOS CHIARELLI - É a mesma forma, só que com a re
dação maior, do artigO 7fl, 

O SR. JOSÉ TORRES DAS NEVES -Eu pediria que V. Ex• comple
tasse a emenda quanto ao problema da produtividade; gostaria que.se com
pletasse O raciocínio. 

O SR. CARLOS CHIARELLI :.._Veja V. S• se o que estâ no artigo 8' do~ 
substitutivo não tem uma semelhança com o artigo 79 do projeto. 

O SR. JOSÉ TORRES DAS NEVES- Nilo, ele tem muita semelhança 
com a propositura contida no documento da CONTEC ao ãrt. 79 do substi
tutivo.; é praticamente semelhante. 

O SR. CARLOS CHIARELLI -Com essa redação, a CONTEC estaria 
satisfeita? 

O SR. JOSÉ TORRES DAS NEVES- Estaríamos satisfeitos com are-
dação que demos; achamos que o conteúdo satisfaz. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Qual o número da emenda? 

O SR. JOSÉ TORRES DAS NEVES - Número 2 do artigo 8'. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) -Concedo a palavra ao nobre 
Deputado Carlos Chiarelli. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Gostaria de enfocar dois ou três itens. 
Voltaria também a fazer uma ponderação sobre o problema da negociação, 
matéria que jã se torna repeiitiva. Apenas, quanto ao Seu enfoque original, te~ 
mos um p-osicionamento diferente; entendo que o pl-ojeto original mereça ser 
alterado, não por achar que ele tenha propósitos maliciosos, mas por crer que 
ele tem defeitos de redação técnica, a começar por aquilo que já dizfarnos ho
je, pela manhã. 

Acho muito difícil que alguêm consiga conceituar o que se eritende, exa
tamente, por produtividade da categoria profissional; chego quase a entender 
que essa, num ri&orismo econômico, não chega a existir. Por outro lado, en
tendo, também, que deveríamos buscar, não à luz desse tipo de manifestação 
que entendo política e ideologicamente, mas a nível de uma tentativa, de um 
consenso a nível do aperfeiçoamento do projeto, viabilizar dessa proposta 
originãrici. uma fOfmula capaz de atender, efetivamente, os interesses dos em
pregados e dos empregadores, em termos de que fosse esse instrumento, esse 
artigo, aquele adequado para servir de balizamento às negociações que deve
rão ser travadas ou levadas a cabo ao fim de cada período de 12 meses, por
que esse é o prazo que se estipula para tentar o a tingimento do aumento real 
de salário. É por isso que entendemos muito adequado, em linhas gerais, o 
proposto pela CONTEC, onde ela faz, originariamente, uma substituição, e 
nós aproveitamos, praticamente, com as mesmas palavras a linha de referên
cia a a negociação, tomando por base· a --Prodi.iiividade da categoria económi
ca, que me parece Um dado bem mais apreciável e passível de mensuração; ou 
da empresa, se nós estíverrnos tratando de acordo coletivo, setorizando efeti
vamente a área de abrangência; dependendo do tipo de ajustamento que se 
faz, acordo coletivo tomaria por referência a produtividade da empresa; con
venção coletiva tomaria por referência a produtividade da categoria econômi-
ca. 

Mas, ressalvando a possibilidade de que não se atinge esse objetivo, pos
to que faltem os dados ou que eles sejam controversos na prática - não 
adianta estarmos legislando sobre ilusões e quimeras, porque teremos proble
mas muito sérios, o- entupimento do processo logo ali -,-abrem-se comparti
mentos novos de consulta que são justamente a lucratividade, que veio no do~ 
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cumento da CONTEC que eu inseri no substitutivo, e ainda a produtividade 
global da atividade econômica numa região. A CONTEC ainda vai maia além 
e fala na possibilidade de um aumento independentemente de produtividade e 
lucratividade. Acho que se nós pautarmos, basicamente, por esses dois indi
cadores, produtiVidade e lucratividade, estaremos ensejando os elementos 
fundamentais sobre os quais se vai efCtivaniente negociar, considerando que o 
processo já estabeleceu a priori um mecanismo de reposição e esvaiu-se aque
la discussão em torno do processo corrosivo do salârio, desde que aceitemos 
que os mecanismos dos índices de levantamento do custo _de vida e o fator de 
reajuste sejam confiáveis, certos e seguros. Se não partirmos dessa premissa, 
evidentemente, toda a mecânica estarâ invalidada e não teremos nada a fazer 
aqui. Esse é o primeiro detalhe, só queria concluir uma idéia. 

Por isso, acho que, na medida em que se estabelece como uma medida 
praticamente compulsória, a sistemática de correção ou de reposição, 
chamêmo-la como quiser, nós não estamos com issO retirando a valia da ação 
sindical; eu ficaria: preocUpado e acho que, inclusive, os Srs. Deputados da 
comissão teriam toda a justeza e justiça de aqui reclamarem se se lhes jogas
sem todo o mecanismo da própria reposição pela perda efetiva e real de sa
lário a sistemãtica negociadora no momento atuªl da_ vida brasileira. Porque 
verdade seria que alguns Sindicatos, os mais bem estruturados, os mais enér
gicos, os que mobilizam mais, talvez conseguissem ter o êxito dessa reposição, 
mas teríamos um contingente enorme de sindicatos que, lançados apenas à 
negociação para obter mecanismos de reposição, não atingiriam sequer- eSses 
índices de reposição, e iriam negociar com o empregador-a própria reposição, 
e lhe seria dado menos. Esse é o aspecto fundamental. 

Então, não vejo no fato que a repoSição, que é um dever de justiça, que 
não é nenhuma conquista, vir por meio de uma decisão imposta pela lei e 
abôr-se o compasso da negociação àquilo que realmente é o efetivo ganho do 
t~abalhador, que seria o seu aumento em função de dois elementos que aqui 
não estão definidos; um, está mal situado, que é a produtividade referida à ca
tegoria profissional, que ~ um pouco abstrato; e outro que não se refere, no 
corpo do artigo, que é o da lucratividade. Creio firmemente que se nós agre
garmos ao artigo original essa nova redação que não pretendo seja minha, 
mas que tome por referência esses dados, teremos dado um passo no sentido 
de viabilizarmos uma negociação. Então, para esse aspecto ~ que acho que 
nós deveríamos atentar a nívei de colocarmos os debates nessa procura de 
fórmulas capazes de significarem a convergência da nossa reunião. Porque se 
nós ficarmos apenas no rebate, na hostilização à propositura governamental, 
sem entendermos da viabilidade de aperfeiçoá-la; ou, se por outro lado, o 
Executivo entender que ê perfeito o s~u projeto, nós efetivamente chegaremos 
aqui a um impasse que na verdade em nada resultará e estaremos prejudican
do fundamentalmente o trabalhador brasileiro. 

Essa é uma preocupação fundamental que eu tenho, ao lado de um outro 
dado que aqui foi muitO debatido nesta tarde: o problema da restauração ou 
do revigoramento do poder normativo da Justiça. 

. Eu acP,o isto muito importante, acho Isto fundamental, válido. Agora, 
me parece o seguinte: nós deveremos dar um passo um pouco mais adiante, 
sem prejuízo deste poder normativo da Justiça do Trabalho. Acho que nós te
mos que institucionalizar a mecânica de arbitramento, O nosso sindicato pre
cisa se emancipar, precisa ser adulto - isto, tambêm, é fundamentaL 

Pensem os Senhores que vão legislar: se nós efetivamente conseguirmos 
que um grande número de convenções e acordos coletivos passe a ter este País 
para regular as relações de produção, serã que a riossa Justiça do Trabalho 
tem capacidade técnica - admito que tenha- mas burocrática e administra
tiva; ela que já vem dando decisões com tanta lentidão - hoje, nós ouvimos 
depoimentos muito sérios a respeito disso- será que ela terá capacidade de 
escoar esse fluxo? Não o de hoje, onde os acordos e convençõ_es coletivos são 
muito pequenos à luz da realidade nacional, mas dentro de uma -nova-ffii:cãfii
ca, de uma nova vitalidade da atividade sindical, de uma expectativa de que o 
sindicato efetivamente se emancipe e que a ne&ociação se torne um instru
mento do dia~a~dia; que as várias hipóteses e situações de negociações inevitá
veis, que teriam que ter uma-sõlução, se necessariamente o único caminho for 
o da Justiça do Trabalho; será que nós não estamos criando um problema 
logo ali, plantando no mecanismo burocrático da Justiça do Trabalho? 

Eu, particularmente, estou propondo por emenda, por substitutivo, a ne
cessidade da instituição do arbitramento, que me parece fundamental, que 
significa mais um ponto de referência na maioridade do sindicalismo brasilei. 
ro, e que é uma forma alternativa capaz de viabilizar soluções que não arra
nham em nada a autonomia da atividade sindical. 

E é isto que eu pondero, e é isto que eu levanto, inclusive os nossos ilus
tres dirigentes e representantes de entidades sindicais, para que sobre isso 
também meditem no sentido de que nós venhamOs a encontrar, paulatina-

mente, essas novas fórmulas capazes de levar a soluções que, afinal de contas, 
acho que todos nós estamos buscando. 

Eu quero deixar também expressa a minha concordância - que aliâs 
também estâ escrita com relação ao problema de excluir das limitações e das 
vedações do direito de negociar aumento real de salários aquelas categorias 
que têm direito a sindicalização, como é o caso das empresas de economia 
mista, em que Ine parece inaceitável a restrição estabelecida e que penso nós 
deveremos fazer um esforço comum para excluí-las das inviabilidades que o 
projeto original estabeleceu. 

Quanto à revogação da legislação ora existente não incluir- apesar de 
ter lido o documento da CONTEC que a sugeria- eu, honestamente, optei 
por uma fórmula que me pareceu juridicamente mais adequada. Eu acho que 
sempre que lei posterior dispõe adversamente, contrariamente, ou diferente
mente de lei anterior, está automatiCamente revogada disposição anteriOr. 

Eu entendo que a legislação que dispõe ao contrário dessa em matéria sa
larial, por força dessa própria e por um princípio básico de hermenêutica, es
tâ automaticamente revogada. 

Esses, os esclarecimentos que eu queria fazer. 

O SR. MARCELO CORDEIRO -A nota não se referia a essas revo
gações. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Me pareceu que têm no documento fi
nal da CONTEC as revOgações finais dessa lei número tal. Tem não é? 

O SR. MARCELO CORDEIRO- Não, foi uma sugestão salda do en
contro dos trabalhadores. 

O SR. CARLOS CHIARELLI- Foi de uma Confederação dos Traba
lhadores, que me sugeria que eu incluísse um dispositivo revogando expressa
mente uma série de coisas. Isto foi uma matéria que foi levantada ainda hoje. 

O SR. WILSON GOMES- A inteligência humana entende que o que 
pode ser explícito não deve ficar implícito. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares) - Terminando a participação 
dele, V. Ex• terâ imediatamente a oportunidade de participar, também. 

~stá com a palavra o nobre Deputado Jorge Cury. 

O SR. JORGE CUR Y- Apenas em complementação à fala do Deputado 
Carlos Chiarelli, que sempre se portou aqui com uma sinceridade de 
própositos digna dos maiores elogios, devo dizer que, nas leis, nós devemos 
sempre procurar afastar qualquer possibilidade de sua interpretação de suge
rir, de estimular a inteligência humana com uma possibilidade de testilha de 
interpretação. 

De forina que daí eu entender que V. Ex•, por uma questão de técnica, 
evidentemente louvável, procura paramentar e balizar dentro dos pretextos 
jurídicos o seu substitutivo, não fazendo alusão expressa à revogação dessas 
leis. 

Todavia, eu ouso permanecer em posição de ajuda a V. Ex•, apelando 
para o fato d~ que na discussão da matéria, se nós-PUdermos, com a inter
venção do nobre e eminente relator da matêria, deveríamos evitar qualquer 
possibilidade de que seja alvo de interpretação essa nossa lei, porque se nós 
não declaramos expressamente revogados aqueles princípios, os tribunais, 
com o brilho, a fulgurança e :1 inteligência dos seus Juízes, poderão dizer: esta 
lei não revogou, não advogou, não derrogou a outra anterior. Então, começa
se até por um espírito de vaidade humana, muito natural, o ensejo de inter
pretação. Daí, então, eu apelar com a mesma sinceridade de propósito. 

Hoje, saio daqui satisfeitfssimo; pOrque estain.os vendo que a ARENA e 
o MDB não estão se posicionarido a favor ou contra o Governo e, sim, dentro 
dos verdadeiros anseios que a proposição coloca, hoje, à massa obreira brasi
leira. É um encàntro de soluções para·-os graves problemas sociais que estão 
afligindo uma classe que vive oprimida através dos tempos. Eu sou visceral
mente contra a possibilidade de se erradicar a negociação direta. Eu acho esta 
a maior conquista que o trabalhador- mundial tem em mãos, e~ quando o nos
so companheiro Wilson, -permitam-me usar uma linguagem de advogado e 
não de parlamentar, porque, quando nós vamos para as Assembléias, são os 
companheiros que ~tão falando - teria feito alusão ao problema das datas ba
ses dos dissídios coletivos, isto nós jamais conseguiremos, unificá-las para to
das as categorias da nossa Pátria. Acho até que, no mundo inteiro, isto serâ 
impossível, porque qualquer Governo, num gesto até de legítima defesa, vai 
evitar que iSto- aCOilteça. Sabein por que? Porque, no dia em que se unificar a 
data base para todas as ca~egorias de um país, o país pára, porque vem agre~ 
ve e paralisa o país. Até conceitualmente não é muito auto-ajustável à nossa 
condição de deputado postular neste sentido, uma data base única para todas 
as categorias de uma nação, porque nós temos, no nosso entendimento, uma 
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vocação democrática e que procura as soluçães sem as provocações. Acho e 
entendo que deve se unificar. 

O SR. CARLOS CHIARELLI - S~em querer contrariar o pensamento 
de V. Ex•, o Deputado Benedito Marcílio defendia a maior participaç~o das 
bases do Sindicato. Na medida em que se unifique a nível nacional a data
base~ essa negociação global passaria à competência, como decorrência lógi
ca, da Confederação Nacional. 

O SR. JORGE CURY- Não, Excelência- não propriamente ... 

O SR. CARLOS CHIARELLI - Nós ouvimos as coisas argUidas na
quela última reunião a respeito disto, e eu fiquei fundado nos argumentos do 
Deputado Benedito Marcílio; é por isto que estou lembrando. 

O SR. JORGE CURY- Nobre Deputado, data vênia de V. Ex•, acho 
que essa competência seria.-"deslocada para o Exército, para a Marinha, para a 
Aeronáutica, Polfcia Milifar e Civil, e o negócio seria muito pior. Mas, aqui, 
deixou de ser aflorado um problema que acho crucial na vida do trabalhador 
brasileiro é o problema da rotatividade da mão-de-obra. Eu, como advogado 
trabalhista, ou melhor, estudante do Direito do Trabalho, sempre tenho me 
defrontado com este angustiante problema que oprime a classe obreira brasi
leira; e até - vou mais adiante - a rotatividade da mão·de-obra, hoje, já ê 
um recurso de opressão que o patrão detêm em seu poder, para evitar que o 
trabalhador procure a justiça no sentido de postular o seu direito. E vou tra
zer à colação um fato concreto: fui procurâdo por uma categoria profissional 
de metalúrgicos de São Gonçalo, que trabalha durante nove horas consecuti
vas, sem o período, sem a interrupção destinada ao almoço e sem receber essa 
hora-extra. Aconselhei-os a procurarem a Justiça do Trabalho. Sabem o que 
aconteceu? Dos 150 então reclamantes, a causa es~á reduzida a 20, porque a 
empresa demitiu mais de i20 empregados, que ganhavam em mêdia - dizia 
eu ao eminente Relator da matéria - 16 mil cruzeiros por mês, e nós lugares 
desses operários foram admitidos novos, com o salârio de 5 mil cruzeiros. En
tão, nós temos -eu entendo - de fazer um apelo a esta nobre Comissão, 
contando até com o brilho e a inteligência do eritinente companheiro, o ilustre 
Deputado carlos Chiarelli, que tambêm é um mestre do Direito do Trabalho, 
para que encontremos uma porta de saída para esse impasse, que possibilite 
ao eminente relator da matêria aprovar uma das várias emendas, qualquer 
uma das emendas que tenham sido apresentadas nesse sentido, para sanar 
essa anomalia que já está tomando foros até de impiedade contra não mais o 
trabalhador brasileiro, mas contra a farilília do trabalhador brasileiro. 

De forma que este apelo fica lançado, aqui, a esta Comissão, na tarde de 
hoje, altamente sigrtHicativa para todos nós, porque não foi o número que im
perou, mas a qualidade que se fez sentir nesta reunião. Sentimo-nos altamen
te gratificados por esta oportunidade de assistir a uma reunião tão rentável 
para as nossas ambições de aprimorar o projeto, e Cremos em Deus que Ele 
haverá de nos iluminar, daqui por diante, nas demais intervenções que se fize
rem necessârias, a fim de que possa o eminente Relator aurir das luzes dessas 
discussões o manancial de sugestões que possam servir de adminículo para a 
confecção do seu irrepreensível parecer. Fico muíto grato e muito obrigado 
aos meus colegas. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Eu queria comunicar aos nos
sos companheiros que o nobre Deputado Benedito Marcílio está em processo 
de votação nominal, na reunião do Congresso Nacional. 

Perguntaria se algum dos Srs. Parlamentares deseja pedir a palavra? 

O SR. JOS~ P. DAS NEVES -Sr. Presidente, rapidamente, para dizer 
que a idéia da CONTEC, de permitir as negoCiações, visando o aumento sala
rial mesmo, independentemente do fator produtividade ou Iucratividade, teve 
como sugestão ou corno suporte a própria práposta da Comissão Interminis
terial, da qual fazia parte o ilustre Deputado Carlos Chiarelli, encaminhada 
ao Executivo ao invés de divulgada. Ali _está exat_amente proposto isto. De 
forma que não ê uma criação nossa - foi uma Criação da própria ComissãO 
Interministeiia! e que representava, nitidamente, como diz o seu Relatório ao 
Presidente da República, o pensamenoo do Executivo. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Quero, também, registrar que 
esteve presente, durante toda a nossa reunião, o Sr. Paulo Alves da Silva, As
sessor Parlamentar do Ministério da Previdência e Assistência Social. 

E, para o encerramento dos nossos trabalhos, eu perguntaria aos nobres 
depoentes se teriam, ~iry.da, algumas considerações; e, caso afirmativo, que as 
fizessem da maneira m-ais rápida, a fim de que, também, o nosso Relator pos
sa considerar, ainda, alguns enfoques e nós chegarmos atê o plenário do Con
gresso Nacional Para cumprir a principal atribuição do mandato que é a de 
votar. 

~O SR~ ULISSES RIEDEL RESENDE- Gostaria de c!lzer apenas algu
mas palavras. Primeiro, para agradecer a nobre Comissão a deferência dada a 
Confederação, de se- pronunciar, o que fez atr:ivés do meu intermédio, para 
dizer que foi uma pena que nessas 24 horas que tivemos, praticamente, para 
analisar todas essas emendas, houvessem dificuldades de se fazer um levanta
mento total pela exigilidade do tempo, de tudo que tenha sido sugerido de benéfi~ 
co, mas que os pontos centrais eram aqueles. Agora, gostaria de esclarecer, 
com a devida vênia, com respeito ao !1-0_~re Deputado Carlos Chiarelli, que eu 
tenho ouvido várias pessoas dentrO da ârea sindical e eles têm ficado em dúvi~ 
da sobre a revogação de dispositivos. Então, eu sinto que existem dóvidas 
sobre a correta interpretação. E já que V. Ex' deu uma forma tão clara no seu 
posicionamento de que a revogação importaria assim, acho que seria interes· 
sanle que se encontrasse-meios de-que essa dúvida fosse sanada para o interes
se coletivo, - e para se evitar que a matéria fosse levada para ser arrastada 
nos tribunais. 

O SR. WILSON GOMES DE MOURA- Sr. Presidente, inicialmente 
quero registrar que também esteve 'presente a esta Comissão, além do Asses
sor Jurídico, Dr. José Torres das Neves, o Parecerista da CONTEC, Dr. Os
waldo Andrade; termino, registrando um agradecimento pela atenção, pela 
honra que nos foi concedida de fazer um depoimento à Comissão. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Com a palavra o nobre Rela
tor, para as suas considerações finais a respeito dos depoimentos. 

O SR. RELATOR (Senador José Lins)- Sr. Presidente, a mim só cabe agra
decer profundamente a contribuição do Sr. Presidente da Corifederação Na
cional do Comércio, Ulisses RiedeJ Resende, e do Presidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Crédito, Wilson Gomes 
de Moura. 

Eu tenho dito sempre que ao relator basta ouvir para poder sondar os 
anseios da comunidade e poder dar mais conscientemente o seu parecer. Eu 
queria apenas fazer uma referência ao texto da lei, porque me parece interes
sante essa troca de idéia. Os pontos levantados são fundamentais, todos eles: 
o problema da rotatividade, o problema do aumento salarial, mas eu tenho 
dito sempre que a abrangência dessa lei é muito estreita e nós estamos, ou 
pelo menos alguns estão, com a grande esperança de que ela resolva os 
problemas trabalhistas. Isso ê ilusão. Essa lei tem por objetivo, precípuamen
te, indicar uma maneira nova, sobretudo de referência a períodos de revisão 
de salários; e ela é clara quando divide o problema em dois subproblemas: o 
problema da reposição do valor salárial, que, evidentemente, é um problema 
de natureza meramente técnica, naturalmente se discute o método e até o 
acompanhamento, mas por uma discussão não se chegaria, jamais, a dizer 
qual foi a inflação nos últimos seis meses; precisava de dados, levantamento e 
tudo mais, isso é pacífico. 

Agora, nesse ponto, atravês dessa primeira parte, a lei pretende repor o 
salârio. Na segunda parte, pretende, digamos, abrir o diãlogo- entre emprega
dos e empregadores para os aumentos reais. Ora, o problema é simples, por
que num país como a Alemanha, onde a inflação é praticamente nula, não 
deixa de haver o diálogo, a reivindicação. Mas, esta lei não diz respeito a to
das as reivindicações; ela só diz respeito a safârio, dinheiro, porque hâ toda 
urna consolidação das leis do trabalho para se analisar; hâ a lei de greve, a lei 
de previdência, que estâ ai esperando a ínteligência dos Srs. todos e de outros 
mais com a sua contribuição para aperfeiçoá-la. 

O artigo 7, por exemplo, qual é o espírito d'ele? No meu entender- e de 
ontem para hoje eu tenho recebido grandes contribuições para melhor enten
der esse problema -, o espírito -do artigo é no sentido de que se a empresa 
não produz mais, seja através de capital do trabalho, é impossível pagar me
lhor, é impossível aumentar o número de empregados e pagar melhor, porque 
ninguém faz milagres. Então, o que é que representa essa melhoria? Será uma 
coisa diferente da produtividade? Não. Como se mediria a produtividade da 
mâO-de~obra? se nós deixarmos todos os fatores físicos ou fixos, entidade de 
capital, dinheiro tomado emprestado, as máquinas forem as mesmas, em su
ma, nada mudar, mas no fim do ano a empresa rendeu muito mais que no ano 
anterior, é claro que só se deve a uma coisa, administração e mão-de-obra, 
mais nada. Agora, se a gente aumenta o capital. muda as máquinas por má· 
quinas muito mais rilodernas, aí a produtividade possívelmente serâ do capi
tal. A lei diz uma coisa muito interessante, é que o aumento deve se basear 
numa produtividade, sob pena de se descapitalizar a empresa e prejudicar o 
operário e o empregador. 

Mas, ela também diz que esse aumento da produtividade não pode ser 
repassado, este; ela pode dar com base em outros. O salârio não é justo? En
tão, o salário tem que ser levado para o aponto justo, para depois discutir 
orocf11tividade. 
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Então, eu acho que hã uma margem grande de discussão e, onde não há 
inflação, o que se faz? Discute-se, realmente, transferência de lucro, aumento 
de produtividade e tudo mais. Agora, é bem possiveJ que a contribuição que 
os Srs. têm dado me ajude a interpretar e a encontrar uma redação melhor, 
não tenha dúvida. De qualquer modo, fundamentalmente, o que eu quero é 
agradecer a contribuição dos dois palestradores de hoje e dos nobres colegas 
que têm debatido o problema com tanta segurança. Eu tenho a impressão de 
que nós todos estamos fazendo o esforço necessârio para ajudar a aprovar 
uma lei boa para o País e para os trabalhadores. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Alceu Collares)- Apenas, para também agrade
cer e não deixar de ter a minha participação, porque na condição de Presiden
te eu fico tolhido e não sou muito de ficar limitado, sou muito fogoso em ma
téria de meter o meu bedelho nos assuntos. Eu acho que todas as discussões 
foram excelentes, em termos dos elementos técnicos do projeto. Mas, o fun
damental é a devolução da remuneração, do poder aquisitivo do trabalho que 
foi desmoralizada durante quinze anos. Como é que ela pode ser feita nesse 
projeto? 

Fica aí a minha pergunta e encerramos a nossa reunião. 

(Levanta-se a reunião às 18 horas e 15 minutos.) 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

i' REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 5 DE MARÇO DE 1980. 

Às dez horas do dia cinco de março de mil novecentos e oitenta, na Sala 
Clóvis Bevilácqua, sob a Presidência do Senador Henrique de La Rocque, 
presentes os Senadores Almir Pinto, Aloysio Chaves, Helvídio Nunes, Rai
mundo Parente, Leite Chaves, Bernardino Viana, Cunha Lima, Aderbal Jure
ma, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Franco Montoro, reúne-se a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senadores José Sar
ney, Amaral Furlan, Hugo Ramos, Lázaro Barboza e Nelson Carneiro. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente dá início aos traba
lhos da Comissão, sendo relatadas as seguintes proposições: 2) Projeto de 
Lei do Senado n• 196/79 - Complementar: Dispõe sobre o pagamento de 
pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido antes de 3 I de de
zembro de 1971. Relator: Senador Bernardino Viana. Parecer: inconstitu
cional. Aprovado, vencidos os Senadores_ Leite Chaves e Cunha Lima. 
5) Projeto de Lei do Senado n• 314/79- Altera dispositivos da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Relator: Senador Lenoir Vargas. Parecer: cons-

titucional e jurídico. Em discussão, falam os Senadores Aloysio Chaves que 
se manifesta, após longa exposição, pela rejeição quanto ao mérito. Com a 
palavra, o Senador Helvídio Nunes declara ser, também, contrário quanto ao 
mérito, achando, porém, que a Comissão devia deixar este aspecto para ser 
examinado pela Comissão de Legislação Social, a exemplo de procedimentos 
similar anterior. Em votação, é aprovado o parecer contra os vetos dos Sena
dores Aloysio Chaves, Aderbal Jurema, Murilo Badaró e Bernardino Viana. 
6) Projeto de Lei do Senado n• 345/79 - Dâ nova redação ao art. 30 da Lei 
n• 6.015, de 31-12-73, que dispõe sobre os registros públicos e dã outras provi
dências. Relator: Senador Tancredo Neves. Parecer: constitucional, jurídi
co, favorável no mérito. Em discussão, falam os Senadores Helvídio Nunes, 
Aloysio Chaves e Cunha Lima. Em votação, ê vencido o Relator quanto ao 
mérito, decidindo a Comissão pela constitucionalidade, juridicidade e con
trário mérito. Acompanham o Relator os Senadores Aloysio Chaves, Murilo 
Badaró e Aderbal Jurema. Designado Relator do vencido o Senador Helvídio 
Nunes. 7) Projeto de Lei do Senado n• 324/79 -Introduz alteração na Con' 
sol i dação das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar certos direitos traba
lhistas ao empregado cujo contrato é rescindido com culpa recíproca. Rela
tor: Senador Lenoir Vargas. Parecer: constitucional e jurídico, Em discus
são, falam os Senadores Murilo Badaró, Helvfdio Nunes e Aloysio Chaves. 
Em votação, são vencidos, quanto ao mérito, o Sr. Relator e Senador Cunha 
Lima. O Senador Murilo Badar6 é designado Relator do vencido. 8) Projeto 
de Resolução da Comissão de Legislação Social à Mensagem n• 122/78, do 
Sr. Presidente da República, qUe-.. autoriza a alienação de terras públicas no 
Distrito Agropecuãrio da SUFRAMA à empresa Monterosa Sf A". Relator: 
Senador Raimundo Parente. Parecer constitucional e jurídico. Aprovado, 
vencidos os Senadores Leite Chaves; de acordo com voto em separado; Fran
co Montoro: acompanhado o voto do Senador Leite Chaves e Cunha Lima: 
com o voto do Senador Leite Chaves. 9) Projeto de Resolução da Comissão 
de Legislação Social à Mensagem n• 123/78, do Sr. Presidente da República, 
que «autoriza a alienação de terras públicas no Distrito Agropecuário da SU
FRAMA à empresa Agropecuário Porto AlegreS/A". Relator: Senador 
Raimundo Parente. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado contra os
votos dos Senadores Leite Chaves: de acordo com o voto em separado; Fran
co Montoro: acompanhado o voto do Senador Leite Chaves; Cunha Lima: 
com o voto do Senador Leite Chaves. 

Os itens I, 3 e 4 foram adiados. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião, la~ 
vrando eu, Maria Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente Ata que, lida 
e aprovada, serâ assinada pelo Senhor Presidente. 
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Presidente 
luiz Viana 

1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

2•-Vlce-Presldente 
Dinarte Mariz 

COMtSSOES 

1•-Secretárlo 
Alexandre Costa 

Oiretor: Antônio Carlos de Nogueira 

Local: Anexo U - Tãrreo 
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scçào Il t Março de 1980 

Titulares 

1. Mende~ Canele 
2. José Lins 

3. Eunice Michiles 

MESA 

Suplentes 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

3•-Secretárlo 
Lourivol Baptista 

4•-Secretário 
Gastão Müller 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kolume 

Benedito Canelas 

Passos Pôrto 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl - (CDF) 
( 11 membros) 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silvo COMPOSIÇÃO 
3. Almir Pinto 

4. Vicente Vuolo Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: lóz:oro Borboza 

A} SERVIÇO DE COMfSSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
Local: Anexo Jl - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA - (CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vlco-Presidente: Leite Chaves 

Titulare~ Suplantes 

1. Passos Pôrto 1. Jutohy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Comargo 
3. Pedro Pedrossion 3. João Calmon 
4. José Uns 

1. Evelósio Vieira 1. Agenor Mario 

2. Leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. Josê Richo 

Assistente: Sergio da Fon5eca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidento~ Mondas Canele 
Vice-Presidonte: Agenor Mario 

1. Evondro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Tt:rças·feiros, às 10:00 horas 
local: Sola "Clóvis Sovilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de Lo Rocque 
19-Vice-Presidente: Aloysio Choves 
29-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de La Rocque 
2. Helvídio Nunes 
3. José Sarney 

4. Aloysio Chaves 
S. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moocyr Dali o 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lózaro Barb,ota 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Bronard 
6. franco Montara 

Suplente~ 

1. Lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha Limo 
2. T ancredo Neves 
3. Dircau Cardoso 

Titulares Suplentes 

1. Jessê Freire l. Josê Guiomard 
2. José Sarney 2. Torso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Corlelas 
-4. Saldanha Oerzi 4. Moocyr Dalla 
S. Affonso Camargo 
6. Murilo Bodaró 
7. Benedito Ferreira 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lózoro Barboza 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Francisco Guilherme Tlices Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-fei~as, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
{11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidenter Teotónio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

l. Arnon de Mello 1. Helvldio Nunes 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. Josê Lins 3. Benedito Ferreira 

4. Jessê Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa 
Auistente: Mario Helena Bueno Brandão - Ramal 305 2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércio 
Reuniões: Quortcn-feiros, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 

Local: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo ll - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Calmon 
Vke-Presidente: Jutahy Magalhôes 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. José Lins 
2. TarSo Outra 2. Arnon de Mella 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio ChaVeS 4. Pedro Pedronian 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelcisio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
Lco,....,J: Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo IJ - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: T ancredo Neves 

Titulares 

L Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lamento JUnlor 
4. Affonso Cam-orgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha Lima 
2. T onerado Neves 
3. Roberto Soturnino 
A. Amoral Peixoto 
S. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1, Saldanha Derzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jcmé Freire 
4. José Sarney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3, Lózºr9 Barboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilh_erme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9!30 horas 
Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de La Rocque 
6. Aloysio Chaves 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) 

1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 
2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Joison Barreto 

Assistente: Leilo Leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Qulntos·feirãS, às 11 :00 horas 
Local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

l. Luiz Cavalcante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhães 
4. Arnon de Melfo 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
local: Anexo "B" - Sola ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Jo6o Basco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vlce-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Ta"rso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Oerzi 2. Murilo Badaró 

3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Seno 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson COirieíro 
3. Itamar Franco 
4. Jose Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. T oncredo Neves 
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1. Marcos Frei r e 
2. Mouro Benevides 
3_. Leite Chaves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11,00 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vke-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. Lamento Júnior 1. Saldanha Oerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomard 

l. Gilvan Rocha 1. Jos6 Richo 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO O~ SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mauro Benevidei 

Titulares 

1. Jorge Kalume 
2. Luiz Cq_valconte 
3. Murilo Badaró 
4. Benedito Ferreira 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Amoral Furlan 
-3. Josê Guiomard 

Reuniões: Quintas-feiras, às 12,00 horas 1. Mouro Benevides 1. Cunha Lima 
2: Jaison Barreto Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, TarsO Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
2Q·Vice·Presidente: Lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lamento Júnior 
S. Mendes Canal& 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1 . Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrç.ssíon 
3. Henrique de La Rocuque 
4. José Guiomard 
S. luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: lêda Ferreiro da Rocha _,Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - {CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique de La Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Adorbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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L Evandro Carr&ira 1. Orestes-Quércio 
2. Humberto Lucena 2. Evelcisio Vieira 
3. Lazoro Barbozo 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
ReiJniões, Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "R1..1y Barbosa"- AnexoU -Ramais 62le 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL(S.çio 11) 

TitiJlores Suplentes 

1 . Benedito Ferreira 1. Passos Pórto 
2. Vicente V1..1olo 2. lomanto Junior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camargo 

1. Evandro Carreira 1. leite Chaves 
2. lcizaro Barbozo 2. Agenor Mario 
3. Orestes QIJerda 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, Os 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Ã.noxo li-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Março de 1980 

B) SERVIÇO OE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1} Comissões Temporárias para Projetas do Congreuo Nado· 
o ai 

2) Comissões Temporcirios para Apreciação de Votos 
3) Comissões Especiais o de lnquerito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum} 

Assistentes de Comissões: Harol_do Pereira Fernandes - Ro· 
mal 674; Alfeu de Oliveira- Rarrial 674; Cleido Mario B. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Sa - Ramal 31 O. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA CLÓVIS BEVILÁCQUA 
GUILHERME 

Ramais-621 e716 
C.F. 

Ramal-623 
10,QO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEI LA C. A. R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. LEI LA 10,00 
Ramais-621 e716 RUY BARBOSA C.D.F. 

Ramais- 621 e 716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal -623 

HELENA c.s. RUY BARBOSA 
LêDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

RUY BARBOSA 
C. A. Ramais-621 e716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA l],QO C.l.S. LEI LA 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

C. E. DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C.R.E. Ramais-621 e 716 CÂNDIDO 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" FRANCISCO 
Ramal- 484 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV - N• 004 SEXTA -FEIRA, 7 DE MARÇO DE 1980 BRASILIA - DF 

SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1- ATA DA 4• SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE 1980 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Mensagem do Senhor Presidente da República 

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome indicado para 
cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência: 

- N• 48(80 (n' 74(80, na origem), referente à escolha do Doutor Ro
mildo Bueno de Souza, para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Fe
deral de Recursos, na vaga destinada a magistrados ou membros do Mi
nistério Público dos Estados e do Distrito Federal, decorrente da aposen
tadoria do MinistrO Mãrcio Ribeiro. 

1.2.2- Avisos do Ministro do Trabalho 

- N• GM/433/79, encaminhando informações daquele Ministério a 
respeito do Projeto de Lei do Senado n• 32/79, que assegura ao emprega
do despedido indenização integral pelo tempo de serviço. 

- N~~" GM/065/80, encaril.inhando informações daquele Ministêrio·a 
respeito do Projeto de Lei da Câmara n• 92/78 (n• 528/75, na Casa de ori
gem), que altera a redação dos artigos 379, 380 e 404 e revoga o artigo 375 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 
5.452, de I• de maio de 1943. 

1.2.3 -Pareceres 

Referentes às seguintes matérias: 

- Projetos de Lei do Senado n• 97/75, que altera a redação do§ 2• do 
art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social; n9 169/75, que determina 
que os beneficies concedidos pelo INPS serão reajustados na base do rea
justamento do salário mínimo. Dâ nova redação ao § 29 -do art. 67 da Lei 
Orgânica da Previdência Social; e n9 217, de 1915~ qúe altera a redação do 
§ 2• do art. 67 da Lei Orgânica da Previdência Social, e dÀ outras provi
dências. 

--Projeto de Lei do Senado n' 118(77, que uniformiza a legislação 
referente ao cheque. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 100/79 (n• 1.539/19, na Casa de ori
gem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel 
que menciona, situado no Município de Morada Nova, Estado do Cearâ. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 14/79 (n• 1.051/72, na Casa de ori
gem), que dã nova redação ao artigo 42 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro 
de 1966 (Código Nacional de Trânsito). 

-Projeto de Lei da Câmara n• 92/79 (n• 858-B/79, na Casa de ori
gem), que autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
ONOCS, autarquia vinculada ao MinistE:rio do Interior, a doar o imóvel 
que menciona, situado no Município de Icó, Estado do Cearâ, e dá outras 
providências. -

1.2.4 - Comunicatões da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n9 11/7~, por ter rece
bido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuí
do. 

- Referente ao arquivamento definitivo de projetas de lei do Senado, 
projetes de resolução, indicações e reqUerimentos pelos motivos que men
ciona. 

].2.5- Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• 3/80, de autoria do Sr. Senador Helví
dio Nunes, que dispõe sobre a cobrança de taxas referentes a concursos 
públicos. 

-Projeto de Lei do Senado n9 4/80, de iniciativa da Comissão O ire
tora, que reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

-Projeto de Lei do Senado n• 5/80, que altera a redação do artigo I• 
da Lei n• 5.527, de 8 de novembro de 1968. ~ 

-Projeto de Lei do Senado n9 6/80, de autoria do Sr. Senador Age
nor Maria e outros Srs. Senadores, que regulamenta, junto ao Instituto de 
Previdência dos Congressistas - IPC, a nova situação jurídica de seus 
atuais Contribuintes facultativos, advinda das Leis n9s 6.497/77 e 
6.677/79, combinadas com o art. 41, alínea a, do Regimento Básico do 
IPC. 

1 .2.6 - Requerimento 

- N• 8/80, de autoria do Sr. Senador Jutahy Magalhães, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado 
.. Lembranças de Castello Branco", publicado no Jornal do Brasil de 23 de 
fevereiro do corrente ano. 

1.2.7- Discursos do Expediente 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Contratos assinados por 
ocasião da visita realizada pelo Ministro César Cais ao Estado de Sergipe, 
objetivando a construção da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de 
SergiPe e a realização de pesquisas de avaliação econômica das ocorrên
cias de cobre e fluorita, localizados no Município de Porto da Folha. 

SENADOR ALMIR PINTO- Congratulando-se com a Mesa Dire
tora do Senado pela construção das novas instalações do serviço mE:dico e 
pelos melhoramentos realizados em outros órgãos administrativos da Ca· 
sa. 

SENADOR LÃZARO BARBOZA -Defesa da elaboração de plano 
de assistência coordenada, objetivando ·uma maior proteção e amparo às 

· populações flageladas pelas cheias verificadas no País. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Papel desempenhado pelo Mo
vimento Democrático Brasileiro, recentemente extinto, em prol da recon
quista dos ideais democráticos. Agradecimento aos Senadores integrantes 
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daquele Partido, pela colaboração dada a S. Ex• no exercício da Liderança 
da Oposição nesta Casa. 

SENADOR MAURO BENEVIDES - Comunicando a remessa, 
amanhã, da documentação exigida pela Mesa Diretora, para constituição 
do Bloco Parlamentar do PMDB e da indicação do Senador Paulo Bros
sard para sua liderança no Senado. 

1.2.8 - Requerimentos 

..,....- N'? 9/80, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard e outros Srs. 
Senadores solicitando que o tempo destinado aos oradores do Expediente 
de sessão do Senado, a ser designada, seja dedicado a reverenciar a me
mória do jurisconsulto Pontes de Miranda. 

- N9 I0/80, de autoria do Sr. Senador Bernardino Viana, solicitando 
a retirada, em carâter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n9 179/79, 
de sua autoria, pelos motivos que menciOna. 

1.2.9- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 7/80, de autoria do Sr. Senador Fran
co Montoro, que determina também que o salário mínimo será corrigido 
semestralmente. 

1.3- ORDEM DO DIA 
- Requerimento n9 542/79, de autoria do Sr, Seriador Saldanha Der

zi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n'? 303, de 
1977. de sua autoria, que inclui, na relação descritiva das rodovias do Pla
no Nà.ciorial de Viação, o trecho Campo úrande-Maracajú-Ponta Porã, 
no Estado de Mato Grosso do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n• 543/79, de autoria do Sr. Senador Saldanha Der
zi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 304, de 
1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das rodovias do Pla
no Nacional de Viação, o trecho Porto Murtinho-Caracol-Bela Vista
Ponta Porã-Amambaí-Iguatemi-Guaíra (PR), nos Estados de Mato Gros
so do Sul e Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento nO? 575/79, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a_ transcrição, nos Anais do Senado, das Ordens do Dia 
dos Ministros do_Exêrcito e da Aeronâutica, do Ministro-Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas e do Chefe do Estado-Maior da Ar
mada, lidas em 27 de novembro de 1979, alusivas à passagem do 449 ani-

versário da Intentona Comunista no Brasil. Votação adiada por falta de 
quorum. 

-Requerimento n• 577/79, de autoria do Sr. Senador Saldanha Der
zi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da oração fú
nebre, proferida pelo Sr. Eduardo Rocha Virmond, na ocasião do sepulta
mento do Senador Accioly Filho. Votação adiada por falta de quorum. 

1.4-DISCURSOS APOS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Preservação do meio am
biente. 

SENADOR DlNARTE MARIZ- Homenagem de pesar pelo faleci
mento do ex-Senador Sigefredo Pacheco. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Solicitação de esclarecimentos re
ferentes a operações de depósito com moeda estrangeira no Banco Cen
tral, nos dias imediatamente anteriores à maxidesvalorização do cruzeiro. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO -Aproveitamento das faixas de 
terra situadas às margens das rodovias federais. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Apelo ao Ministro do Inte
rior no sentido de assistir a população de Morada Nova-CE, vitimada por. 
tromba d'água. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Considerações sobre o Proje
to de Lei do Senado nO? 7/80, apresentado por S. Ex• na presente sessão. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Nota da Associação Matogros
sense de Professores, favorável à revogação de ato governamental que dis
pensou todos os professores interinos do Estado de Mato Grosso. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Transmitindo apelo em favor 
de trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÚXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- RETII'ICAÇÃO 

-Trecho da Ata da 228• Sessão, realizada em 4-12-79. 

3- MESA DIRETORA 

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 4~ SESSÃO, EM 6 DE MARÇO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDÊNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, LOURIVAL BAPTISTA, 
GABRIEL HERMES, GASTÃO MÜLLER E ALMIR PINTO. 

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

Adalberto Sena - Evandro Carreira - Aloysio Chaves ~ Alexandre 
Costa - Henrique de La RoCque-- Josê Sarney - Bernardino Viana -
Helvídio Nunes- Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor 
Maria - Humberto Lucena - Aderbal Jurema - Marcos Freire- Luiz 
Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival BaptiSta - Passos Porto - J utahy 
Magalhães - Lomanto Júnior - Dirceu Cardoso - João Calmon -
Hugo Ramos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco
Tancredo Neves- Henrique Santillo- Lázaro Barboza- Gastão Müller 
- Mendes Canale - Affons6 Cari:tãrgo - Evelâsio Vieira - Paulo Bros
sard. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) -A lista de presença acusa o 
comparecimento de 35_ Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretârio procederâ à leitura do Expediente. 

.t lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM 
Do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado a 

escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de su'! previa 
aquiescência: 

MENSAGEM N• 48, DE 1980 
(N• 14/80, na origem) 

ExcelentíssinlOs Senhores Membros do Senado Federal 
Nos termos dos _artigos 42, ifem III, e 12i, § f9, -da Constituição, tenho a 

honra de submeter à consideração do Egrégio Senado Federal o nome do 
Doutor Romildo Bueno de Souza, para exercer o cargo de Ministro do Tribu
nal Federal de Recursos, na vaga destinada a magistrados ou membros do 
Ministêrio Público dos Estados e do Distrito Federal, decorrente da aposen
tadoria do Minístro Mârcio Ribeiro. 

Os mê~itos do Doutor Romildo ~ueno de Souza, que me induziram a 
escolhê-lo para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo "curri
culum vitae". 

Brasília, 5 de março de 1980 -JOÃO FIGUEIREDO. 

CURR!CULUM VITAE 
I) Identificação 

Nome: Romildo Bueno de Souza 
Naturalidade: Aguai, Estado de São Paulo 
Nascimento: 23 de maio de 1929 
Estado Civil: Casado 
Filiação: _João Cintra de Souza e Albertina Bueno de Souza 
Carteira de Identidade RG 120.646, Secretaria de Segurança Pública, 

DF, 25-9-72 
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Título Eleitoral n• 63.930, Brasflia, DF 
Carteira Militar nY 20.071, Req. 26-221591, Serviço de Identificação do 

Exército, SP, 9-4-54 · 
CIC n' 000 310 891/00 
Cônjuge: Zoé Gonçalves de Souza 
Filhos: Zoé Beatriz Gonçalves de Souza e Paulo Eduardo Gonçalves de 

Souza 
Profissão: Magistrado e Professor 
Residência: HI Sul, Ql 16, Conj. 02, Casa 01, Fone: 248-0905 
Cargos e Empregos: Juiz de Direito da 2• Vara da Fazenda Pública do 

Distrito Federal, Professor Adjunto II, do Departamento de Direito da Uni
versidade de Brasília. 

11) Cursos 

1. Primário: Grupo Escolar de Agua!, SP, 1937-40 
2. Secundãrio: Colégio Estadual de Jaboticabal, SP, 1942-45 
3. Secundário (Clássico) 

Colégio Estadual de Jaboticabal, 1946 
Colégio Rio Branco, São Paulo, SP, 1947/8 

4. Superior 
Bacharelando em Ciências Jurídicas e Sociais, Faculdade de Direito da Uni
versidade de São Paulo, 1949-1953 
Especialização em Direito Processual Civil (curso regido pelo Professor, Mi· 
nistro Moacyr Amaral Santos, na Universidade de Brasília, 1968-72) 

VI) Participação em bancas de concurso 

l. Membro da Banca Examinadora do Concurso Público de Titules e 
Provas para o cargo de Defensor Público, do Ministério Público do Distrito 
Federal, designado Examinador de Direito Civil, por ato de 19-9-70, do Se
nhor Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

2. Membro da Banca Examinadora do Concurso Público de Provas e 
Títulos par a o cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federei!, 
em 1975. 

VII) Cursos e Conferências 

1. Coordenador e um dos preletores do curso Aspectos A tuais do Pro
cesso Civil Brasileiro, para bacharéis em Direito, realizada pela Universidade 
de Brasília em convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do 
Distrito Federal, no I• Semestre de 1974. 

2. Preletor no curso sobre O Novo Código de Processo Civil, promovido 
pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas e pela Or
dem dos Advogados do Brasil, Secção do Amazonas, em agosto de 1976. 

3. Preletor no curso sobre O Novo Código de Processo Civil promovido, 
em 1976, pela Universidade Federal de Goiás. 

4. Coordenador e um dos preletores do curso de Especialização "Atuali
dades do Processo de Conhecimento n I promovido para bacharéis em Direito 
pela Universidade de Brasflia, no I• Semestre de 1978. 

5. Representante da Associação dos Magistrados da I • Instância do Dis-
trito Federal no Simpósio da Associação dos Magistrados Brasileiros, sobre 

III) Habilitações profissionais O Novo Código de Processo Civil, na Universidade do Estado da Guanaba-
1. Para a Advocacia: ra, em 1975. 
Inscrição n• 8.016 na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São 6. Preletor do Curso de Introdução à CiênCia Polftica, promovido no I• 

Semestre de 1978, pela Universidade de Brasfiia, desenvolvendo o tema "O 
Paulo, em 1954. Poder Executivo". 

2. Para o Magistério Secundário: 
Exame de Suficiência (abrangendo as disciplinas de conteúdo, Pedagogia e 7. :reletor do ~urs~ sobre o Dire~to Constitucional Norte-Americano, 
Didática, Geral e Especial, em provas teóricas e práticas), para Professor dei promovido pel~ Umversidade de Brasflta, no 1: Semestre ~e 19~~· desenvoi
História, perante a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade vendo 0 tem~ . A Suprema Corte e ~ 9omumdade A~encana ' em m~s~
Federal de Goiâs em Goiânia novembro de 1965 (Registro D-42.610 do Mi- red~nda pr~tdtda pelo Professor, Mmtstro Cunha P~txoto, com a ~arttct-

. ~ . d Ed -- ' ã C lt ' ) paçao de dtversos outros Professores dos Estados Umdos e do BrasiL 
msteno a uMcaç .

0 ~ .- uS ura . 8. Preletor do Curso de Especialização em Direito Processual Civil da 
3. Para o agJSteno upenor: F ld d d o· ·t d u · "d d F d 1 d G "á 
a) Parecer 766/68, do Conselho Federal de Educação, aprovado em acu a e e Iret 0 a mverst a e e era e ot s. 

3-12-68, para lecionar Direito Judiciârio Civil. VIII) Trabalhos Publicados 

b) Parecer 900j72, do Conselho Federal de Educação, aprovado em 1. Ação consignatória e locação predial- Rev. do Trib. de Justiça do 
8-8-72, para lecionar Teoria Geral do Processo. DF, Brasllia. 2(4):183-5, I• semestre, 1968. 

IV) Concursos Públicos de Provas e Títulos 

I. Para Advogado do Estado de São Paulo (Departamento Jurídico do 
Estado, da Secretaria de Justiça e Negócios do Interior), em 1960. --

2. Para Defensor Público (Ministério Público do Distrito Federal e Ter
ritórios Federais), em 1963. 

3. Para Professor de História Geral e do Brasil, no Ensino Médio da 
Prefeitura do Distrito Federal, em 1965. 

4. Para Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal, em 1966. 
Observação: Foi aprovado, classificado e nomeado para o exercício dos 

cargos referidos, únicos aos quais concorreu, tendo exercido todos. 

V) A tividades Profissionais 

Advogado em São Paulo, Capital, de 1953 a 1964 
2. Advogado do Estado de São Paulo, servindo na Consultaria Jurídica da 
Secretaria de Segurança Pública, de 1961 a 1964. 

3. Defensor Público, do Ministério Público do Distrito Federal, de 1964 
a 1966. 

4. Professor de História Geral e do Brasil e de Sociologia no Colégio 
Elefante Branco (Secretaria de Educação do Distrito Federal), em 1966. 

5 .. Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal, de 1966 a 1967. 
6. Professor Assistente da Universidade de Brasília, de Direito Judi-

ciãrio Civil e Teoria Geral do Processo, desde 24-3-66. 
7. Juiz de Direito da 2• Vara Cível do Distrito Federal, desde 7-4-67. 
8. Juiz Eleitoral do Distrito Federal, de 16-6-71 até 20-2-75. 
9. Professor Adjunto I do Quadro da Fundação Universidade de 

Brasília, desde 15-9-73. 
10. Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, de 25-2-75 a 

25-2-79. 
11. Professor Adjunto II dª Fundação Universidade de Brasília, desde 

17-9-76. 
12. Substituto de Desembargador, convocado por diversos períodos, do 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 

2. Promessa de cessão de direitos: Idem, 3(5):187-64, 2• semestre de 
1968. 

3. Compra e venda mercantil e compra e venda civil: traços distintivos. 
Idem, 3(5):165-72, 2• semestre, 1968. 

4. A oposição de embargos de declaração e prazo para a interposição 
dos demais recursos. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Fe
deral, Brasllia, 9:13-20, março de 1970. 

5. Indeferimento da inicial: a questão de sua oportunidade. Rev. de 
Doutrina e Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 
Brasllia, 4(6):127-8, I• semestre, 1970. 

6. Ausência do advogado do autor e suas conseqUências, na audiência 
de instrução e julgamento. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral. Brasília, 
10:13:21, outubro de 1970. 

7. Arras; Restituição do Sinal; Impossibilidade de cumulação com per
das e danos. Revista da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do DF, 
Brasflia, 1(3):58-66, 1970. 

IX) Outros Títulos 

I. Ex-Presidente da Associação dos Magistrados do Distrito FederaL 
2. Medalha do Mérito Judiciário, outorgada pela Associação dos Ma-

gistrados Brasileiros, em 8-12-1972. 
BrasÍlia, 20 de janeiro de 1980. - Romlldo Bueno de Souza. 

(Â ComiSsão de Constituição e Justiça.) 

AVISOS DO MINISTRO DO TRABALHO 

N' GM/433/79, de 4 de dezembro de 1979, encaminhando informações 
daquele Ministério a respeito do Projeto de Lei do Senado n9 32, de 1979, que 
assegura ao empregado despedido indenização integral pelo tempo de ser
viço. 

( il COmissão de Legislação Social.) 

N• GM/065/80, de 28 de janeiro de 1980, encaminhando informações 
daqu~le Miriistério a respeito do Projeto de Lei da Câmara n9 92, de 1978 (n11 
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528/75, na Casa de origem), que altera a redação dos arts. 379, 380 e 404 e re
voga 0 art. 375 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei n'i' 5.452, de 1 'i' de maio de 1943. 

(À Comissão de Legislação Social.) 

PARECERES 

PARECER N• 30, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre os Projetos de Lei 
do Senado n'i' 97, de 1975, que ''altera a redaçio do§ 29 do art. 67 da 
Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n'i' 3.807, de 26 de agosto de 
1960); n9 169, de 1975 que "determina que os beneficios concedidos 
pelo INPS serão reajustados na base do reajustamento do salário 
mínimo. Dá nova redacão ao§ 2'i' do art. 67 da Lei Orgânica da Previ
dência Social; e n9 217, de 1975 que ''altera a redaçiio do§ 29 do art. 
67 da Lei Orgânica da Previdência Social, e dá outras providências". 

Relator: Senador Hugo Ramos 

Os Projetas sob exame, em tramitação conjunta, visam igualmente a re
visão das prestações pecuniárias da Previdência Social, consoante os mesmos 
índices adotados para o reajuste do salário mínimo. 

2. A identidade de matêria requer deliberação uniforme sobre os Proje
tes de Lei em foco e mais da Emenda n9 1-CCJ, de autoria do nobre Senador 
Franco Montoro, aos Projetos adrede especificados. 

3~ Há mister assinalar, ab initio, que todos os Projetes em pauta, alêm 
da Emenda n'i' 1-CCJ,parecem-nos inconstilucionizis, com a máxima vênia dos 
seus eminentíssirrios AutOres. 

3.1. Partimos do pressuposto de que as proposições em tela perseguem 
critérios mais vantajosos, no concernente ao reajúste dos benefícios previden
ciários. 

3.2. Daí resulta a inafastável conseqüência de que trarão maiores encar~ 
gos pecuniários para as pessoas jurídicas de Direito Público, que, entre nós, 
exercem o monopólio da previdência social. 
3.3. Em outras palavras: os Projetes em mira e a Emenda nl' l~CCJ aumen
tam a despesa pública. 

3.4. Ora, os artigos 57, II e 65, caput, da Constituição Federal conferem 
ao Presidente da República a exclusividade de iniciativa das leis que aumen
tam a despesa pública. 

4. De outra parte, os Projetos e a Emenda 1-CCJ indicam como fonte 
de receita os mesmos recursos de que, atualmente, se vale a Previdência Social 
para o custeio de suas prestações. 

4.1. A Constituição Federal, ao referir-se a "fonte de custeio total" 
para as majorações dos benefícios previdenciários, quis a.ludir a_recu~sos ?o
vos e capazes de suportar a despesa pública resultante da movaçao legtslattva 
(parágrafo único do artigo 165). Trata-se, ln casu, de menção espec(fica às 
fontes de custeio, porquanto aos novos encargos corresponderá a correlata 
abertura de créditos orçamentários, que se estribarão, por sua vez, nas fontes 
de custeio indicadas, sendo de frisar a íntima relação entre o comando consti
tucional, acima citado, e o disposto no§ 19, letra c do artigo 61 da Consti
tuição, que exige sejam os recursos financeiros indicados, sem dúvida, com a 
precisão que exigem os Empenhos. 

5. Finalmente, a instituição de normas que afetem a receita pública, di
reta ou indiretamcnte, especialmente as que lhe alterem a destinação, consubs
tancia matéria financeira, igualmente da exclusiva iniciativa do Presidente da 
República, segundo estatui o item I, do artigo 57, da Constituição Federal. 

6. Não fossem iriconstitucionais os ProjCtos em tela e a Emenda 
n9 1-CCJ, e seriam injurídicos, por ofens~vos 80 -sis-teiilRciue abandona o sa
lário mínimo, como critério para reajustes de Qualquer espêcie, o que acarre
tou, inclusive, a edição de inúmeras leis proibitivas. 

6.1. É verdade que a Lei n• 6.205, de 24-4-75, poderia ser revogada. To
davia, isso refletiria inovação contrária ao sistema, que ela iniciou e que se es
tendeu notadamente aos âmbitos do Inquilinato, dos tributos e dos direitos 
trabalhistas. 

7. Isto posto, pedimos vênia para opinar pela rejeição dos Projetes de 
Lei do Senado n9s 97, 169 e 217/75 juntamente com a Emenda n9 1-CCJ, por 
ím:onstitucionalidade e injuridicidade. 

É o Parecer. 
Sala das ComissõeS, 28 de novembro de 1979. -Henrique de La Rocque, 

Presidente- Hugo Ramos, Relator- Aderbal Jurema- Murllo Badar6-
Raimundo Parente - Bernardino VIana - Amaral Furlan - Moacyr Dalla -
Almir Pinto. 

PARECERES NoS 31, 32 e 33, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 118, de 1977, que "Unlfor~ 
miza a legislação referente ao cheque". 

PARECER No 31, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador ltalívio Coelho 

Apresentado pelo ilustre Senador Jessé Freire, o Projeto sob exame visa 
a uniformizar a legislação referente ao cheque. 

2. A proposição resulta de antepr6jeto elaborado por Grupo de Traba~ 
lho instituído pela Confederação Nacional do Comércio, cujo Relatório figu
ra como Justificação. 

Segundo o Relatório, Hjustifica cabalmente a iniciativa o fato de que, 
desde a editação do Decreto n'i' 57.595(66 e da conseqüente incorporação ao 
direito interno da Convenção de Genebra de 1931, vem-se fazendo impreterí~ 
vele tem sido reclamada pelos juristas e aplicadores uma norma tendente a 
conciliar os princípios da Lei Unifornie sobre o cheque e as regras do direito 
nacional deixadas incólumes pelas numerosas reservas que o Brasil tomou ao 
aderir àquele pacto internacional". 

Acrescenta que u ••• a Convenção de Genebra não pretendeu legislar in 
totum sobre o cheque ... ", conforme se diz no Anexo sobre as reservas (art. }'i'). 

Após referir-se à vigência de dispositivos da Lei n9 2.591, de 1912 e da 
Lei n9 2.044, de 1908, " ... quer por não ~conterem matéria tratada na Con
venção de 1931, quer por permanecerem estáveis por efeito das aludidas re
servas ... ", enfatiza:" ... que uma lei sobre o cheque é matéria inquestionável, 
no sentido de consolidar o manancial legislativo disperso, e mesmo definir 
certos pontos obscuros na praxe doméstica, não resta, pois, a menor dúvi
da ... " 

Passa, em seguida, o Relatório a analisar o que denomina de matêria le
gislável, afirmando que a sistemátíca do instituto do cheque no Brasil permite 
distinguir: " a) os princípios convencionais inovadores de aplicação sem re
serva; b) as reservas auto-aplicativas~ c) as reservas carentes de definição". 

Quanto aos princípios convencionais inovadores e de aplicação sem re
serva, assinala que poucas são as que operaram transformação dos princípios 
já adotados no Brasil, lembrando alguns deles. 

Menciona alguns princípios inovadores do direito· interno, para, logo 
após, referir-se às reservas auto-aplicativas. 

No que tange aos pontos carentes de definição, mencionados no Anexo 
II à Convenção de Genebra, afirma que " ... a intervenção do legislador 
propicia-se não só saudável..." como ".u absolutamente necessária ... " 

Analisa, por fim, a esquematízação do Projeto, esclarecendo que o Gru
po de Trabalho procurou seguir o mais possível os lineamentos da Lei Uni
forme, representada no Anexo I à Convenção de Genebra. 

3. O Projeto é perfeitamente constitucional, uma vez que respeita as nor~ 
mas de competência legislativa da União- (art. 89, item XVII, alínea b, da 
Constituição), de atribuições do Congresso Nacional (art. 43), de iniciativa 
parlamentar (art. 56, caput), de competência privativa do Presidente da Re
pública (art. 57 e seus itens, art. 65, caput, art. 81 e seus itens). 

As normas do Projeto são harmônicas com a Lei Uniforme de Genebra e 
com o ordenamento jurídico pâtrio. São, pois, além de constitucionais, jurídi
cas. 

4. Alêm do estudo a que procedemos do Projeto, confrontando seus dis
positivos com a Lei Uniforme de Genebra, contamos com o valioso subsídio 
representado por Anteprojeto a nós encaminhado pela Federação Nacional 
dos Bancos, o qual resultou de trabalho elaborado por Comissão Especial, 
que se valeu, por seu turno, conforme esclarecido no ofício FNB 286/77, de 
elementos contidos em anteprojeto do Departamento de Consultoria Jurídica 
do Banco Central do Brasil. 

5. Da confrontação do Projeto em a:nâlise e do Anteprojeto da Fede~ 
ração dos Bancos com a Lei Uniforme de Genebra e entre si, nasceu o Substi
tutivo que adiante apresentamos. 

O Substitutivo está quase integralmente calcado no trabalho da Fede
ração dos Bancos.. Essa opção resultou de exame comparativo, detido e reite
rado, que evidenciou, dentre outros aspectos: . . 

a) a compatibilidade tanto do Projeto quanto do_ Anteprojeto com a Let 
Uniforme; 

b) a maior semelhança redacional do Anteprojeto com a Lei Uniforme; 
c) redação mais sintética do Anteprojeto; 
d) grande semelhança do anteprojeto com o Projeto, inclusive na incor

poração de normas compatíveis do direito interno. 
Feitas essas observações de caráter geral, passamos a tratar do Substitu~ 

tivo em pormenores. 
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6. O capítulo I, a exemplo do que ocorre no Projeto, no Anteprojeto e na 
Lei Uniforme, trata .. da Emissão e da forma do cheque". Os seus 16 artigos 
correspondem fundamentalmente a 13 artigos de seu homónimo da Lei Uni
forme, a 17 do Projeto e a 15 do Anteprojeto. Assinalaremos as peculiarida
des. 

a) o art. l'i' é extraído integralmente do Anteprojeto da Federação dos 
Bancos, corresponde ao art. 1 'i' da Lei Uniforme e ao art. 29 do Projeto, com a 
particularidade do item VI, que se refere à assinatura de mandatário com po
deres especiais. Tal referência se encontra, também, no parágrafo único e tem 
amparo na reserva do art. 29 do Anexo II da Lei Uniforme. 

b) o art. J'i' é, também, integralmente igual no Substitutivo e no Antepro
jeto. Corresponde ao art. 54 da Lei Uniforme e ao art. 79 do Projeto. 

c) o art. 49 é igual no Substitutivo e no Anteprojeto, com ligeira diferença 
redacional. Corresponde ao art. 39 da Lei Uniforme c ao art. 69 c parágrafo 
único, do Projeto. Como particularidade, explicita o momento de v·erificação 
da existência de fundos disponíveis (§ 19) e conceitua o que sejam fundos dis
poníveis (§ 2•). 

d) O art. 59, inexistente no Anteprojeto, decorre do aproveitamento do 
art. 89 do Projeto, que se vale da reserva do art. 59 do Anexo II da Lei U nifor-
me. 

e) Os arts. 69 a 16 do Substitutivo correspondem aos arts. 59 a 15 do An
teprojeto. 

f) O§ 1• do art. 7• (art. 6•, no Anteprojeto), corresponde ao§ 2• do art. 9• 
do Projeto, com o acrescentamento da expressão " ... sem que fiquem exone
rados o emitente, endossantes e demais coobrigados". O caput corresponde 
ao§ J'i' do art. 99 do_ Projeto, com apoio- na reserVa do art. 69 do Anexo II da 
Lei Uniforme. O § 29 contém inovação relativamente ao Projeto. 

g) O art. 13, equivalente ao art. 12 do Anteprojeto, não tem correspon-
dente expresso no Projeto. __ _ _ 

h) O art. 16 (15, no Anteprojetõ), corresponde ao art. 13 da Lei Unifor, 
me e não tem similar no Projeto. . 

7. O C:ipítulo II; "Da Transmissão", arts. 17 a 28 (16 a 25, no Anteproje.. 
to), equivale aos arts. 14 a 24, da Lei Uniforme, e 18 a 32, do Projeto. Analise
mos suas peculiaridades. 

a) O art. 19 (18 no Anteprojeto) equivale ao art. 16-l da Lei Uniforme e 
ao art. 22 do Projeto, prevendo, ainda, a assinatura de endosso por manda
tário do endossante, com poderes especiais. O§ 29 se refere, com base, obvia
mente, na reserva do art. 29 do Anexo II da Lei Uniforme, à constituição da 
assinatura do endossante ou do mandatário por chancela mecânica ou pro
cesso equivalente. 

b) o art. 23 do Substitutivo, sein equívalCnte no Anteprojeto, correspon
de aos arts. 20 da Lei Uniforme e 26 do Projeto; 

c) o art. 28 corresponde aos arts. 38 do Anteprojeto e 27 do Projeto. 
Trata-se do art. 52, parágrafo único da Lei n'i' 4.778/65, com ligeira alteração 
de redação. 

8. O Capítulo III, "do Aval", arts. 29 a 31 (arts. 26 a 28, no Anteproje
to), 25 a 27 da Lei Uniforme e 33 a 37 do Projeto, nada apresenta de peculiar. 

9. O Capítulo IV, .. Da Apresentação e do Paga~ento", art;. 32 a 43 
(arts. 29 a 40, no Anteprojeto), 28 a 36 da Lei Uniforme e 38 a 55 do Projeto, 
comporta várias observações: 

a) o art. 33 estipula em 60 (sessenta) dias o prazo de apresentação do 
cheque a pagamento, .. quando emitido em outro lugar do País ou no estran
geiro n. A faculdade de alteração dos prazos ·se baseia na reserva do art. 14 do 
Anexo II da Lei Uniforme. No art. 41 do Projeto, esse prazo é: de 120 (cento e 
vinte) dias, mas se reconhece que é ..... dos mais d_ilargados do Direito compa
rado ... " (Relatório que acompanha o Projeto, pâg. 28); 

b) o art. 35 resulta do aproveitamento do art. 32 do Anteprojeto, com a 
inclusão da obrigatoriedade de justificação da contra-ordem de revogação de 
cheque, conforme previsto no Projeto, art. 45, parágrafo único. Quando ao 
parágrafo único, adota-se como prazo em que pode o sB.cãdO pagar o cheque 
não revogado, o da prescrição, que ê de 6 (seis) meses (art. 59, caput}, enquan
to p art. 32 da Lei Uniforme fala em possibilidade de pagamento "'mesmo de
pois de findo o prazo" (de apresentação), não estabelecendo o termo ad quem, 
e o Projeto diz que o sacado efetuará pagamento independentemente do pra
zo"; 

c) o parágrafo único do art. 39 (art. 36, no Anteprojeto) fixa como nor
ma a responsabilidade do banco sacado, em caso de pagamento de cheque 
falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do endos
sante ou do beneficiário. O art. 53, parágrafo único, do PI-o}eto, torna o saca
do copartícipe do prejuízo, em caso de culpa do correntista, o que se afigura 
injustificável; 

d) o art. 43 do Substitutivo e§§ 1 'i' e 29 incorporam os dispositivos cons
tantes do art. 55, caput, e§§ 19 e 29 do Projeto, sem correspondentes no Ante
projeto. 

lO. O Capítulo V "'Do Cheque Cruzado", corresponde os arts. 44 e 45, 
com seus parágrafos (arts. 41 e 42, no Anteprojeto). O Capítulo correspon
dente, na Lei Uniforme e no Projeto, intitula-se "Dos cheques cruzados e che
ques para lançar em conta". Sobre ele não há, a rigor, maiores observações a 
fazer. O Capítulo VI, "Do Cheque para ser Creditado em Conta", compreen
de, apenas, o art. 46 e seus parágrafos (art. 43 no Anteprojeto), corresponden
do. ao art. 39 da Lei Uniforme e aos arts. 60-62 do Projeto. 

II. O Capítulo VII, "Da Ação por Falta de Pagamento", constitui-se 
dos arts. 47-55 (arts. 44-52, no Anteprojeto), em correspondência com os arts. 
40-48 da Lei Uniforme e 63-84 do Projeto. Vejamos as peculiaridades: 

a) o§ 39 do art. 51, sem correspondente quer na Lei Uniforme quer no 
Projeto, frisa que se regem pelas normas das obrigações solidárias as relações 
entre obrigados do mesmo grau; 

b) nos arts. 52 e 53 é acrescentado um item não constante da Lei Unifor
me nem do Projeto, estabelecendo que o portador pode exigir do demandado 
(art. 52) ou quem paga o cheque, de seus garantes (art. 53), "a compensação 
pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embofso das importâncias 
mencionadas nos itens antecedentes". Esse dispositivo decorre de sugestão a 
nós encaminhada, sendo seu propósito, com base nos princípios da clãusula 
Rebus sic stantibus e da vedação do enriquecimento sem causa, proteger o cre
dor contra os efeitos da corrosão iriflacionâria. 

12.. O Capítulo VIII, "Da Pluralidade de Exemplares", com os arts. 56 
e 57 (53 e 54, no Anteprojeto), corresponde ao Capítulo VII da Lei Uniforme 
(arts. 49-50) e os arts. 87 e 88 ·do Projeto, nada oferecendo merecedor de espe
cial reparo. 

13. O Capítulo IX, .. I?as Alterações", com apenas um artigo (art. 58, 
no Anteprojeto, art. 55), tem seus equivalentes nos arts. 51, da Lei Uniforme, 
e 89, do Projeto. O seu parágrafo único não tem correspondentes. 

14. O Capítulo X, "Da Prescrição", contém os arts. ·59 a 62 (56 a 59, no 
Anteprojeto), em correspondência com o Capítulo IX da Lei Uniforme e o 
Capítulo VII do Projeto: 

a) o art. 61, diferentemente do art. 85, parágrafo único do Projeto, que 
estabelece que a ação contra o sacador ou qualquer dos coobrigados que te
nha feito lucros ilegítimos obedecerá aos prazos prescricionais do Direito Co
mum (grifos.nossos), reza: "a ação de enriqUecimento contra o emitente ou 
outros obrigados, que se locupletarem injustamente com o não pagamento do 
cheque, prescreve em dois anos. contados do dia em que se consumar a pres
~rição prevista no art. 59 e seu parágrafo" (grifos nossos); 

b) o art. 62 estipula que, "salvo prova de nevação, a emissão ou transfe
rência do cheque não exclui a ação fundada em relação causal, feita a prova 
do não pagamento". Não tem correspondentes. 

15. O Capítulo XI, "Dos- Conflitos de Lei em Matéria de Cheques", 
com um artigo (art. 63), explicita o quejâ estã implícito em nosso ordenamen
to, ou seja, que H os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de 
acordo com as normas constantes das convenções aprovadas, promulgadas e 
mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal (art. 
SI, item X e art. 44, item I). 

16. Finalmente, temos o Capítulo XII, "Das Disposições Gerais", com 
os arts. 64 a 71 (arts. 61 a 66, no Anteprojeto): 

a) o art. 64, correspon·dente aos arts. 55 da Lei Uniforme e 90, do Proje
to, determina que a apresentação do cheque a protesto ou a declaração equi
valente (art. 47 do mesmo Substitutivo) só podem ser feitos ou exigidos em 
dia útil- até aqui como seus equivalentes - duráitte o expediente dos estabeM 
lecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protesto; 

b) os arts. 65 e 66 não têm equivalentes; · 
c) o â.rt. 67 equivale ao art. 54-I da Lei Uniforme; 
d) o art. 68 não figura nem no Anteprojeto, nem na Lei Uniforme, nem 

no Projeto. É tomado de emprêstimo ao art. 51 da Lei n• 4.728(65, de acordo 
com sugestão que recebemos da Federação dos Bancos, através do Oficio 
FBN-09(78, de 3-3-78; 

e) o art. 69 (art. 65, no Anteprojeto) ressalva a competência do Conse
lho Monetário Nacionar para expedir normas bancárias pertinentes ao che
que. Essa mesma competência vem especificada no parágrafo único; 

O os arts. 70 e 71 resultam do desdobramento do art. 66 do Anteprojeto, 
para compatibilização com a melhor técnica legislativa. 

17. Desnecessãrios nos parecem maiores alongamentos sobre a conve
niência e mesmo a urgência de diploma específico sobre normas do cheque. 
Isso foi enfatizado com felicidade pelo Relatório-Justificação do Projeto. 
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18. Isso posto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitucio
nal, jurídico e, no mêrito (art. 100, item I, n'~6, do Regimento Interno), con
veniente, na forma da seguinte 

EMENDA No 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Dlspõo sobre o cheque, e dá outras providências. 

CAPITULO I 

Da Emissão e da Forma do Cheque 

Art. 1' O ~beque contêm: 
I -a denominação "cheque" inscrita no contexto do título e expressa 

na língua em que este é redigido; 
ll- a ordem incondicional de pagar quantia determinada; 
III- o nome de quem deve pagar (sacado); 
IV - a indicação do lugar de pagamento; 
V- a indicação da data e do lugar de emissão; 
VI- a assinatura do emitente (sacador, ou de seu mandatário com po

deres especiais). 
Parágrafo único. A_ assinatura do emitente, ou a de seu mandatário 

com poderes especiais, pode ser constituída, na forma da legislação específi
ca, por chancela mecânica ou processo equivalente. 

Art. 29 O título a que falte qualquer dos requisitos enumerados no arti
go precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir: 

§ 19 Na falta de indicação Cspecial, ê considerado lugar de P3galnento o 
lugar designado junto ao nome do sacado. Se designados vários lugares, o 
cheque é pagável no primeiro deles. Não existindo qualquer indicação, o che
que é pagável no lugar de sua emissão. 

§ 29 Não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no 
lugar indicado junto ao nome do emitente. 

Art. 39 O cheque ê emitido contra banco, ou instituição financeira que 
lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. 

Art. 49 O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e 
estar autorizado a soÇre eles emitir cheque, em virtude de contrato, expresso 
ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como 
cheque. 

§ 19 A existência de fundos disponíveis é verificada no momento da 
apresentação do cheque a pagamento. 

§ 29 Consideram-se fundos disponíveis: 
a) os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a 

termo; 
b) o saldo exigível de conta corrente contratual; 
c) a soma proveniente de abertura de crédito. 
Art. 59 O cheque faz supor a existência da provisão correspondente 

desde a data em que é emitido e, se não contiver data, desde o momento em 
que for posto em circulação. 

Art. 6<1 O cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qual
quer declaração com esse sentido. 

Art. 79 Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitima· 
do, lançar e assinar no verso do cheque não ao portador, e ainda não endos
sado, visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quan· 
tia igual à indicada no título. 

§ 19 A aposição de visto, certificação ou outra declaração equivalente 
obriga o sacado a debitar à conta do emitente a quantia indicada no cheque e 
a reservá-la em benefício do portador legitimado, durante o prazo de apresen
tação, sem que fiquem exonerados o emitente, endossantes e demais coobrí· 
gados. 

§ 29 O sacado creditará a conta do emitente pela quantia reservada, 
uma vez vencido o prazo de apresentação; e, antes disso, se o cheque lhe for 
entregue para inutilização 

Art. 89 Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito: 
I- à pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordemu; 
II- à pessoa nomeada, com a cláusula "não à ordem'', ou outra equiva-

lente; 
III - ao portador; 
Parágrafo único. Vale como cheque ao portador o que não contém in· 

dicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláu
sula .. ou ao portador", ou expressão equivalente. 

Art. 99 O cheque pode ser emitido: 
I - à ordem do próprio sacador; 
II -por conta de terceiro; 

III- contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador. 
Art. lO. Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no 

cheque. 
Art. ll. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na 

localidade em que o sacado tenha domicflio, quer em outra, desde que o ter
ceiro seja banco. 

Art. 12. Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, pre
valece esta no caso de divergência. Indicada a quantia mais de uma vez, quer 
'por extenso, quer por algarismos, prevalece, no caso de divergência, a indi
cação da menor quantia. 

Art. 13. As obrigações contraídas no cheque são autónomas e indepen
dentes. 

Parágrafo único. A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o 
signatârio, mesmo que o cheque contenha assinaturas de pessoas incapazes de 
se obrigar por cheque, ou assinatura falsas, ouassinaturasde pessoas fictícias, 
ou assinaturas que, por qualquer outra razãO, não poderia obrigar as pessoas 
que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado. 

Art. 14. Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário 
ou representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram 
conferidos. Pagando o cheque, tem os mesmos direitos daquele em cujo nome 
assinou. 

Art. 15. O emitente garante o pagamento. Considera-se não escrita a 
declaração pela qual se exima dessa garantia. 

Art. 16. Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado 
com inobservância do convencionado com o emitente, tal fato não pode sc::r 
oposto ao portador, a nilo ser que este. tenha adquirido o cheque de má IC. 

CAPITULO II 
Da transmissão 

Art. 17. O cheque pagável à pessoa nomeada, com ou sem cláusula ex
pressa "à ordem", é transmissível por via de endosso. 

§ I' O cheque pagável à pessoa nomeada, com a cláusula "nilo à or
dem", ou outra equivalente, só é trasrnissfvel pela forma e com os efeitos de 
cessão. 

§ 29 O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que po
dem novamente endossar o cheque. 

Art. 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se não escrita 
qualquer condição a que seja subordinado. 

· § 19 São nulos o endosso parcial e o do sacado. 
§ 29 Vale com em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado 

vale apenas como quitação, salvo no caso de o sacado ter vários estabeleci
mentos e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele 
contra o qual o cheque foi emitido. 

Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alonga
mento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. 

§ J9 O endosso pode não designar o endossatârio. Consistindo apenas 
na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lança
do no verso do cheque ou na folha de alongamento. 

§ 29 A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes 
especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chance
la mecânica, ou processo equivalente. 

Art. 20. O endosso transmite todos os dire"ilos resultantes do cheque. 
Se o endosso é em branco, pode o portador: 

I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa; 
II - endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa; 
III - transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem 

endossar. 
Art. 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o paga

mento. 
Parágrafo único. Pode o endossante proibir novo endosso; neste caso, 

não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. 
Art. 22, O detentor de cheque à ordem é considerado portador legiti

mado, se prova seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo 
que o último seja em branco. Paia esse efeitO, os endossos cancelados são 
considerados não escritos. 

Parâgrafo único. Quando um endosso em branco for seguido de outro, 
entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco. 

Art. 23.- O endosso num cheque passado ao portador torna o endossan~ 
te responsável, nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas 
nem por isso converte o título num cheque à ordem. 

Art. 24. Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer 
evento, novo portador legitimado não eStá obrigado a restituí-lo, se não o ad~ 
quiriu de má-te. 



Março de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 7 133 

Parágrafo único. Sr~n prejuízo do disposto iiest"e -a-rtigo, serão observa
das, nos casos de perc!d, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do 
cheque, as disposições legais relativas à anulação e subStituição de títulos ao 
portador, no que for aplicável. 

Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não 
pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emiten
te, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscien
temente em detrimento do devedor. 

Art. 26 .. Quando o endosso contém a cláusula "valor em cobrança", 
"para cobrança", .. por procuração", ou qualquer outra que implique apenas 
mandato, o portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque, 
mas só pode lançar no cheque endosso-mandato. Neste caso, os obrigados so
mente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossan
te. 

Parãgrafo úi:lico. O martdato contido no endosso não se extingue por 
morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade. 

Art. 27. O endosso posterior ao protesto, ou à declaração equivalente, 
ou à expiração do prazo de apresentação, produz apenas os efeitos de cessão. 
Salvo prova em contrário, o elidosso sem data presume-se anterior ao protes
to, à declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação. 

Art. 28. O endosSO nO cheque nominativo, pago pelo banco contra o 
qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a 
favor da qual foi emitido, e pelos endossantes subseqUentes. 

Parãgrafo único. Se o cheque indica a nota, fatura, conta, cambial, im
posto lançado ou declarado a cujo pagamento se destina, ou outra causa da 
sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido e a sua liqui
dação pelo banco sacado provam a extinção da obrigação indicada. 

CAPITULO III 

Do Aval 
Art. 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em 

parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signa
tário do título. 

Art. 30. O-aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. 
Exprime-se pelas palavras upor aval", ou fórmula equivalente, com a assina
tura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do ava~ 
lista, aposta no anverso do çheque, salvo quando se tratar da assinatura do 
emitente. 

Parágrafo único. O aval deve indicar o avalizadq. Na falta _de indi-
cação, considera-se avalizado o emitente. ---

Art. 31. O avalista se obriga da mesma maneira que o avalizado. Subsis
te sua obrigação, ainda que nula a por ele garantida, salvo se a nulidade resul
tar de vício de forma. 

Parãgrafo único. O avalista que paga o cheque adquire todos os direi
tos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este 
em virtude do cheque. 

CAPITULO IV 
Da A presentação e do Pagamento 

Art. 32 •. O cheque é pagável à vista. Considera-se não escrita qualquer 
menção em contrário. 

Parágrafo únicO. O cheque apresentado a pagamento antes do dia indi
cado como data de emissão é pagãvel no dia da apresentação. 

Art. 33. O cheque deve ser apresentado a pagamento, a contar do dia da 
emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver 
de ser pago, e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do País ou 
no estrangeiro. 

Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com calen
dários diferentes, considera-se como de emissão o dia correspondente do ca
lendãrio do lugar de pagamento. 

Art. 34~ A apresentação do cheque a câmara de compensação equivale à 
apresentação a pagamento. 

Art. 35.. O emitente do cheque pagãvel no Brasil pode revogâ-lo, mercê 
de contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial, ou extrajudi
cial, com as razões motivadoras do ato. 

ParAgrafo único. A revogação, ou contra-ordem, só produz _efeito de~ 
pois de expirado o prazo de apresentação, e, não sendo promovida, pode o 
sacado pagar o cheque, até que decorra o prazo de prescrição (art. 56). 

Art. 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o porta
dor legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, 
por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito. 

§ l"' A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem 
reciprocamente. 

§ 2'i' Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo 
oponente. 

Art. 37. A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente a emis- • 
são não invalidam os efeitoS -do cheque. 

Art. 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja en
tregue quitado pelo portador. 

Parâgrafo único. O portador não pode recusar pagamento parcial, e, 
nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento Conste do cheque e que o 
portador lhe dê a respectiva quitação. 

Art. 39. O sacado que paga cheque à ordem é obrigado a verificar are
gularidade da série de endossos, mas não a autentiCidade das assinaturas dos 
endossantes. A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque 
a câmara de compensação. 

Parágrafo úníco. Ress'álvada a responsabilidade do apresentante, nO 
caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do 
cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do 
endossante ou do beneficiârio, dos quais poderá o sacado, no todo ou em par
te, reaver o que pagou. 

Art. 40.. O pagamento se farã à medida em que forem apresentados os 
cheques e, se dois ou mais forem apresentados simultâneamente, sem que os 
fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos, terão preferência os 
de emissão mais antiga e, se da mesma data, os de número inferior. 

Art. 41. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar cheque 
mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres 
que não pareçam formalmente normais. 

Art. 42. O cheque em moeda estrangeira é pago, no prazo de apresen~ 
tação, em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento, obedecida a legis
lação especial. 

Parãgrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentação, 
pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e do dia do pa
gamento para efeito de conversão em moeda nacional. 

Art. 43. Justificando o extravio ou a destruição de cheque, o possuidor, 
descrevendo-o com clareza e precisão, pode requerer ao juiz competente do 
lugar do pagamento a intimação do sacado para não pagã-lo. No mesmo re
querimento o autor pedirá a citação dos coobrigados para que, no prazo de 
sessenta (60) dias, oponham contestação, firmada em ilegitimidade de pro
priedade ou posse. 

§ 1"' Não apresentada contestação ou julgada esta improcedente, o juiz 
autorizarã por sentença o·saca4o a pagar o cheque ao autor. 

§ 2'i' A ação a que se refere este artigo deverã ser ajuizada dentro do pra
zo de apresentação do cheque. 

CAPITULO V 

Do cheque cruzado 

Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a 
aposição de dois traços paralelos no anverso do título. 

§ 1 'i' O cruzamento é geral se entre os dois traços não há nenhuma indi
cação, ou existe apenas a indicação "banco", ou outra equivalente. O cruza
mento é especial se entre os dois traços existe a indicação do nome do banco. 

-§ 2'i' O cruzaniento geral pode ser convertido em especial, mas este não 
se pode converter naquele. 

§ 3"' A inutilização do cruzamento ou a do nome do banco são reputa
das não existentes. 

Art. 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado 
a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O com cruzamen
to especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o 
sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta. Pode, entretanto, o banco 
designado incumbir outro da cobrança. 

§ I 'i' O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu, ou de ou
tro banco. Só pode cobrã-lo por conta de tais pessoas. 

§ 29 O cheque com vãrios cruzamentos especiais só ·pode ser pago pelo 
sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara 
de compensação. 

§ 39 Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o 
sacado ou o banco portador que não observar as disposições precedentes. 

CAPITULO VI 
Do cheque para ser creditado em conta 

Art. 46. O emitente ou o portador podem proibir que o cheque seja 
pago em dinheiro, mediante a inserção- transversal, no anverso do título, da 
clausula "para ser creditado em conta", ou outra equivalente. Nesse caso, o 
sacado só pode proceder o lançamento contâbil (crédito em conta, transferên-
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cía ou compensação), que vale como pagamento. O depósito do cheque em 
conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso. 

§ 19 A inutilização da cláusula é considerada como não existente. 
§ 29 Responde pelo dando, até a concorrência do montante do cheque, 

o sacado que não observar as disposições precedentes. 

CAPITULO VII 
Da ação por falta de pagamento 

Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque: 
I- contra o emitente e seu avalista; 
II -contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado 

em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto, ou por 
declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia 
de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de 
compensação. 

§ 19 Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto 
e produz os efeitos deste. 

§ 29 Os signatârios respondem pelos danos causados por declarações 
inexatas. 

§ 39 O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil, ou não 
comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o 
direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis duran
te o prazo da apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe 
seja imputável. 

§ 49 A execução independe do protesto e das declarações previstas neste 
artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato 
de o sacador ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou fa
lência. 

Art. 48. O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se 
no lugar de pagamento, ou no domicilio do emitente, antes da expiração do 
prazo de apresentação. Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou 
as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil se~uinte. 

§ 19 A entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro es
pecial e o protesto tirado no prazo de três dias úteis a contar do recebimento 
do título. 

§ 29 O instrum-en-tO do protesto, datado e assinado pelo oficial público 
competente, contêm: 

a) a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseriR 
das, na ordem em que se acham lançadas; 

b) a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou 
representante legal, e das demais pessoas obrigadas no cheque; 

c) a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta; 
d) a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconheci

dos o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação nesse caso, pela 
imprensa. 

§ 39 O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, 
será entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o paga
mento. 

§ 49 Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedido 
de qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da qui
tação em que se contenha perfeita identificação do título. 

Art. 49. O põrtador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endos
sante e ao emitente, nos quatro dias úteis seguintes ao do protesto ou das de
clarações previstas no art. 44, ou havendo clausula "sem despesa", ao da 
apresentação. 

§ 19 Cada endossante deve, nos dois dias úteis seguintes ao" recebimento 
do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e 
endereços dos que deram os avisos anteriores, e assim :Por diante, até o emi
tente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente. 

§ 29 O aviso dado a um obrigado deve entender-se, no mesmo prazo, a 
seu avalista. 

§ 39 Se o endossante não houver indicado seu endereço, ou o tiver feito 
de forma ilegível, basta o aviso ao endossante que o preceder. 

§ 49 O aviso pode ser dado por qualquer forma, atê pela simples deveR 
lução do cheque. 

§ 59 Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no 
prazo estipulado. Considera-se observado o prazo se, dentro dele, houver 
sido posta no correio a carta de aviso. 

§ 69 Não decai do direito de regresso o que deixa de dar o aviso no pra
zo estabelecido. Responde, porêm, pelo dano causado por sua negligência, 
sem que a indenização exceda o valor do cheque. 

Art. 50. O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula 
"sem despesa", "sem protesto", ou outra equivalente, lançada no titulo e ã.s
smada, dispensar o portador, para promover a execução do título, do protes
to ou da declaração equivalente. 

§ 19 A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no 
prazo estabelecido nem dos avisos. Incumbe a quem alega a inobservância de 
prazo a prova respectiva. 

§ 29 A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos 
os obrigados; a lançada por endosssante ou por avalista produz efeito somen
te em relação ao que lançar. 

§ 39 Se, apesar da cláusula lançada pelo emitente, o portador promove 
o protesto, as despesas correm por sua conta. por elas respondem fodos os 
obrigados, se a cláusula é lançada por endossante ou avalista. 

Art. 51. Todos os obrigados respondem solidariamente para com o por
tador do cheque. 

§ 19 O portador tem o direito de demandar todos os obrigados, indivi
dual ou coletivamente, sem estar sujeito a·observar a ordem em que se obriga
ram. O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque. 

§ 29 A ação contra um· dos obrigados não impede sejam os outros de
mandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele. 

§ 39 Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre 
obrigados do mesmo grau. 

Art. 52. O portador pode exigir do demandado: 
I a importância do cheque não pago; 
II - os juros legais, desde o dia da apresentação; 
III - as despesas que fez. 
IV - a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o em-

bolso das importânciaS mencionadas nos itens antecedentes. 
Art. 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes: 
I - a importância integral que pagou; 
II - os juros legais, a contar do dia do pagamento; 
III - as despesas que fez; 
IV- a compensaçãp pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o em

bolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. 

Art. 5~. O obrigado contra o qual se prom~va _execução, ou que a esta 
esteja sujeito, pode_exigir. ~ontrapagamento, a entrega do cheque, com o ins
trumento de protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros e despe
sas quitadas. 
. Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu 
endosso e os dos endossantes posteriores. 

Art. 55. -Quando disposição legal, ou caso de força maior, impedir a 
apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente nos prazos 
estabelecidos, consideram-se estes prorrogados. 

§ 19 O portador ê obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força 
maior a seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração 
datada e assinada por ele no cheque ou na folha de alongamento. São aplicá
veis, quanto ao mais, as disposições do artigo 46 e seus parágrafos. 

§ 29 Cessado o impedimento, deve o portador, imediatamente, apresen
tar o cheque a pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração 
equivalente. 

§ 39 Se o impedimento durar por mais de quifize dias, contados do dia 
em que o portador, mesmo antes de findo o prazo de apresentação, comuni
cou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a 
execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equi
valente. 

§ 49 Não constituem- CasOS de força miiior os fatos puramente pessoais 
relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do che
que, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente, 

CAPITULO Vlll 

Da pluralidade de exemplares 

Art. 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em 
um país e pagável em outro, pode ser feito em vários exemplares idênticos, 
que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exem
plar ser considerado cheque distinto. 

Art. 57. O pagamento contra a apresentação de um exemplar é libera
tório, ãinda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros 
exemplares. 

Parâgrafo úriico. O endossante que transfeiir os exemplares a diferentes 
pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares que 
assinarem e que não forem restituídos. 
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CAPITULO IX 
Das alterações 

Art. 58. No caso de alteração do texto do-cheque, os sign~târios poste
riores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários an
teriores nos do texto original. 

Parágrafo único. Não sendo possível determinar se a firma foi aposta no 
título antes ou depois de sua declaração, presume-se que o tenha sido antes. 

CAPITULO X 
Da prescrição 

Art. 59. Prescreve em seis meses, contados da expiração do prazo de 
apresentação, a ação que o artigo 47 assegura ao portador. 

Parágrafo único- A"á"ção de regresso de um obrigado ao pagamento do 
cheque contra outro prescreve em seis meses, contados do dia em que o obri
gado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. 

Art. 60. A interrupção da prescrição produz efeito sOmente contra o 
obrigado em relação ao qual foi promovido o ato interruptivo. 

Art. 61. A ação de enriqueCimento contra o emitente ou outros obriga
dos, que se locupletaram injustamente com o não pagamento do cheque, 
prescreve em dois anos, contados do dia em que se consumar a prescrição 
prevista no artigo 59 e seu parágrafo. 

Art. 62. Salvo prova de nevação, a emissão ou a ttãnsferência do cheque 
não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prOva do não pagamento. 

CAPITULO XI 
Dos conflitos de leis em matéria de cheques 

Art. 63 Os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvidos de 
acordo com as normas constantes das Convenções aprovadas, promulgadas e 
mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição Federal. 

CAPITULO XII 

Das disposições gerais 

Art. 64 A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equiva
lente só podem ser feitos Ou exigidos em dia útil, durante o expediente dos esR 
tabelecimentos de crêdito, câmaras de compensação e cartórios de protestos. 

Parágrafo único......;.; O cômputo dos prazos estabelecidos nesta lei obede
ce às disposições do diieito comum. 

Art. 65. Os efeitos ·penais ·da emissão do cheque sem suficiente provisão 
de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsifi
cação e da alteração do cheque continuam regidos pela legislação criMinal. 

Art. 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança, ou asse
melhados, e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles 
referentes. 

Art. 67. A palavra ubanco", para os fins desta lei, designa também a 
instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque. 

Art. 68. Os bancos e casas bancãrias que devolvem aos seus depositantes os 
cheques por estes sacados, depois de liquidados, poderão fazer prova da 
movimentação das respectivas contas de depósito mediante cópia fotográfica 
ou microfotogrâfica dos cheques devolvidos, desde que mantenham esse serR 
viço de acordo com as normas de segurança aprovadas pelo Banco Central. 

Art. 69. Fica-ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacio
nal, nos termos e nos limites da legislação específica, para expedir normas reR 
lativas à matéria bancária relacionada com o cheque. 

Parágrafo únic.o. 1:: da competência do Conselho Monetário Nacional: 
I - a determinação das normas a que devem obedecer as contas de de

pósito, para que possam ser fornecidos oS talões de cheques aos depositantes: 
II - a determinação das conseqUências do uso indevido do cheque, rela R 

tivamente à conta do depositante; 
IH - a disciplina das relações entre o sacado e o oponente, na hipótese 

do artigo desta lei. 
Art. 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 71. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das comissões, 13 de setembro de 1978.- Daniel Krieger, presiden

te - Jtalivio Coelho, Relator, - Wilson Gonçalves, Lenolr Vargas, Nelson 
('arneiro, Gustavo C'apane·nlR, Otto Lehmann, Dirceu Cardoso, Leite Chaves. 
Heitor Dias. 

PARECER No 32, DE 1980 

Da Comissão de Economia 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O projeto sob exame, de iniciativa do eminente Seri"ã.dor Jess·~ Fieir-e, ob
jetiva a uniformização da fegisfação referente ao cheque. 

Estruturado em oito capítulos, reunindo 96 artigos, a proposição é am
plamente justificada pelo seu ilustre autor, mediante a juntada de Relatório 
elaborado por Grupo de Trabalho, instituído pela Confederação Nacional do 
Comércio. 

Na Comissão de Constituiçilo e Justiça, a proposição recebeu aprofun
dado estudo de seu Relator, o eminente ex-Senador Italívio Coelho. receben
do, então, substitutivo, vasado em 71 artigos. 

Arquivado por falta de apreciação na sessão legislativa, o projeto teve a 
sua tramitação reinicíãâa por força de requerimento do eminente Senador 
Jessé Freire, em 17 de maio de 1979. 

Cabe-nos, agora, o estudo da matéria, nos seus aspectos econômicos. 
Trata-se, como se vê, de assunto da maior importância e complexidade, a 

demandar pesquisas aprofundadas, à vista das repercussões que apresenta na 
vida econômica do Pa[s. 

É, assim. louvãvel, sob todos os aspectos, a iniciativa do ilustre Senador 
Jessé Freire, secUndada pela colaboração da Comissão de Constituição e Jus
tiça, nos termos de seu substitutivo. 

E, sob o aspecto económico, a iniciativa é da mais alta relevância porque 
o projeto objetiva reunir em urri só documento uma sêrie considerável de leis, 
regulamentos, resoluções e instruções que ve"i·sam sobre a matéria. 

Dada, porém a difusão do uso do cheque por pessoas de diferentes níveis 
de instrução, o proje-to deve ser redigido em linguagem acessível e que não se 
afaste dos conceitos doutrinários tradicionais. 

Por outro lado, deve ter como ponto de partida a Lei Uniforme, numa 
versão fiel aos seus princípios. 

Tomando conhecimento de que o Poder Executivo havia, por intermédio 
do BanCo Central do Brasil, elaborado estudos sobre a matéria, procuramos 
ter acesso ao anteprojeto e respectiva Exposição de Motivos, verificando ser o 
mesmo apresentado como subsídio, pela Federação Nacional dos Bancos, ao 
eminente ex-Senador Italívio Coelho, relator do projeto em exame na Comis
são de Constituição e Justiça, da qual resultou o substitutivo antes menciona
do. 

Examinando o substitutivo apresentado pela referida Comissão, verifica
mos que o mesmo resultou do aproveitamento de artigos constantes do proje
to em exame e daquele trabalho que, por sua vez, nos termos da Exposição de 
Motivos elaborada pelo Banco Central do Brasil, estâ calcada em revisão da 
tradUção da Lei Uniforme, que acompanha o Decreto nQ 57.595, de 7 de feve
reiro de 1966, revisão essa feita com o estudo comparativo entre as duas verR 
sões originais da Lei Uniforme, a francesa e a inglesa, e incluindo regras no
vas, ou consolidadas, de premente interesse, tendo em vista as exigências ditaR 
das pela longa experiência resultante da aplicação do instituto do cheque no 
Brasil. 

Do trabalho de confrontação do projeto em análise com o substitutivo 
da Comissão de Constituiç_ão e Justiça, tendo presentes os textos do antepro
jeto de lei elaborado pelo Banco Central do .Brasil e da Lei Uniforme relativa 
ao Cheque, resultou a convicção de que o citado substitutivo se reveste da 
qualidade de um texto completo sobre a matéria que aborda, devendo ao 
mesmo serem feitas, apenas, algumas pequenas alterações conforme adiante 
passaremos a assinalar. 

O item lii do artigo I• do substitutivo da Comissão de Constituição e Jus 
tiça deve.ser modificado, mais coerente, aliás, com o texto original do projeto 
do eminente Senador Jessé Freire e com o próprio artigo 67 do substitutivo, 
passando a ter a seguinte redação: 

III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sa-
cado). ~ ~ ~ 

A remissão contída no parágrafo único do artigo 3~ d_o substitutivo, deve 
ser corrigida para: (art. 59). 

No§ 49 do artigo 47 do substitutivo, deve ser feita a correção da palavra 
sacador para sacado, daí advindo a seguinte redação: 

"A execução independe do protesto e das declarações previstas 
neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obs
tadas pelo fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquiR 
dação extrajudicial ou falência." 

A remissão que se contém no artigo 49 (caput) do substitutivo, deve ser 
alterada para: art. 47. 

Por sua vez, a remissão encontrada no§ 1 Q do artigo 55, deve ser corrigi
da para: art. 49. 

Considerando que a subdivisão do parágrafo se faz em alíneas, devem 
ser substituídas os itens I, II e III do parágrafo único do artigo 69, pelas alí
neas a, b e c, com a mesma -redaçãÓ dos itens I, II e III, acrescentando-se na 
alínea c o número do artigo 36, ao qual se faz remissão. 
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Ante o exposto, opinó pela aprovação do projeto por estarem satisfeitos 
seus aspectos econômicos, nos termos da seguinte 

EMENDA N' 2-CE 
(Substitutivo) 

Dispõe sobre o cheque, e dá outras providências. 

CAPITULO I 

Da Emissão e da Forma do Cheque 

Art. 19 O cheque contém: 
I- a denominação •'cheque" inscrita no contexto do título e expressa na 

língua em que este é redigido; 
II - a ordem incondicional de pagar quantfa · determfnida; 
III- o nome do banco ou da instituição financeira quC deve pagar (sa-

cado); 
IV - a indicação do lugar de pagamento; 
V - a indicação da data e dO lugar cte einiSsão; -
VI- a assinatura do emitente (sacador}, ou de seu mandatário com po .. 

deres especiais. 
Paiágrãfo único. A assinatura do emitente~ ou a de seu manda"tário 

com poderes especiaiS, "pode ser consfituída, na forma de legislação específica, 
por chancela mecânica ou processo equivalente. 

Art. 29 O título a que falte qtialquef-dOs requisitos enumerados no arti
go precedente não vale como. cheque, salvo nos casos determinados a seguir: 

III - contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador. 
Art. lO. Considera~se não escrita a estipulação de juros inserida no che

que. 
Art. II. O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro, quer na lo

calidade em que o sacado tenha domicnio, quer em outra, desde que o tercei
ro seja banco. 

Art. 12 Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso, pre
valece esta no caso de divergência. Indicada a quantia mais de uma vez, quer 
por extenso, quer por algarismos, prevalece, no caso de divergência, a indi
cação da menor quantia. 

ArL 13. As obrigações cOntraídas no cheque são autónomas e indepen
dentes. 

Parágrafo único. A assinatura de pessoã. capaz cria obrigações para o 
signatãrio, mesmo que o cheque contenha assinaturas de pessoas incapazes de 
se obrigar por cheque, ou assinaturas falsas, ou assinaturas de pessoas fictí~ 
das, ou assinaturas que, por qualquer outra razão, não poderiam obrigar as 
pessoas que assinaram o cheque, ou em nome das quais ele foi assinado. 

Art. 14. Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário 
ou representante, sem ter poderes para tal, ou excedendo os que lhe foram 
conferidos. Pagando ~-cheque, tem os mesmos ~ir~itos daquele em cujo nome 
assinou. 

Art. 15. O emitente garante o pagamento. Considera-se não escrita a 
declaração pela qual se exima dessa garantia. 

Art. 16. Se o cheque, incompleto no ato da emissão, for completado 
com inobservância "do Convencionado com o emitente, tal fato não pode ser 
oposto ao portador, a não ser que este tenha adquirido o cheque de má fé. 

CAPITULO II 
Da transmissão 

§ 19 Na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o 
lugar designado junto ao nome do ~acado. _Se designados vários lugares, o 
cheque é pagãvel no primeiro deles. Não. existindo qualquer indicação, o che
que é pagãvel no lugar de sua emissão. 

§ 2~' Não indi_cado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula ex~ 
lugar indicado junto ao nome do eminente. _ press~ ~·à _ordem", é tranSmissível por via de endosso. 

Art. 31' O cheque é emitido contra banco, ~u instituição financeira que § 1~' O cheque pagãvel a pessoa nomeada, com a cláusula '"não à ar-
lhe seja equiparada, sob pena de não valer como cheque. dem", ou outra equivalente, s·ó é transmiss-ível pela forma e com os 'efeitos de 

Art. 41' O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e cessão. _ 
estar autorizado a sobre eles emitir cheque, em virtude c;!e contrato, expresso -. § 29 O endosso pode ser feito ao emÚente, ou a outro obrigado, que po-
ou tácito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como dem novamente endossar o cheque. 
cheque. Art. 18. O endosso deve ser puro esimples, reputando-se não escrita 

§ l9 A existência de fundos disponíveis é Vei-ificada no momento da qualquer condição a que seja subordinado. 
apresentação do cheque a pagamento. § lI' São. nulos o endosso Parcial e o do sacado. 

§ 29 Cónsidera-m-se fUndos disponíveis: § 2~' Vale como em branco o endosso ao portador. O endosso ao sacado 
a) os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a vale apenas como quitação, salvo no caso d~ o sacado ter vários estabeleci-

termo; mentes e o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso daquele 
b) o saldo exigível de conta corrente contratu.al; contra o qual o cheque foi emitido. 
c) a soma proveniente de abertura de crédito. Art. 19: O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alonga-
Art. 59 O cheque faz supor a existência da previsão correspondente des- mente e assmado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais. 

de a data em que é emitido e, se não contiver adata, desde o momento em que § 19 O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas 
for posto em circulação. na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lança-

Art. 69 O cheque não admite aceite, considerando-se não escrita qual~ do no verso do cheque ou na folha de alongamento. 
quer declaração com esse sentido. § 21' A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes 

Art. 79 Pode o sacado, a pedido do eminente _ou do portador legitima~ especiais, pode ser constitu~da, na forma de legislação específica, por chance~ 
do, lançar e assinar no verso do cheque não ao portador, e ainda não endos- la mecânica, ou processo equivalente. 
sado, visto, certificação ou outra declaração ~quivalente~ datada e por quan- Art. 20. ·o·endOsso transmite todos os direitos resultantes do cheque. 
tia igual à indicada ~no título. Se o endosso é em branco, pode o portador; 

§ 19 A aposição de visto;·certificação ou outra declaração equivalente I - completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa; 
obriga o sacado a debitar à conta do eminente a quantia indicada no cheque e II - endossar novamente o cheque, em ~rance ou a outra pessoa; 
a reservá-la em benefício do portador legitimado, durante 0 prazo de apresen~ III- transferir o cheque a um terceiro, sem completar o endosso e sem 
tação, sem que fiquem exonerados o eminente, endossantes e demais coobri- endossar. 
gados. · Art. 21. Salvo estipulação em contrário, o endossante garante o paga-

§ 29 O sacado cfeditarâ a conta do emitente pela quantia reservada, mente. 
uma vez vencido o prazo de apresentação; e, antes disso, se 0 cheque lhe for Parágrafo único·. - Pode o eridossante proibir novo endosso; neste caso, 
entregue para inutilização. não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado. 

Art. 89 Pode-se estipular no cheque que seu pagamento seja feito: Art. 22. O detentor de cheque à ordem é considerado portador letiti-
1 - a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "a ordem"; mado,. se provar seu direito por uma sér~e ininterrupta de endossos, mesmo 
II - a pessoa nomeada, com a cláusula "não à ordem", ou outra equiva- que o último seja em branco. Para esse efeito, os endossos cancelados são 

lente; --- considerados não escritos. 
III - ao portador; Parágrafo único. Quando um endosso em branco for seguido de outro, 

Parágrafo único. Vale como cheque aO."j:iO!TidOf-o que n_ão. contém in· 
dicação do beneficiário e o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláu
sula .. ou ao portador", ou expressão equivalente. 

Art. 99 O cheque pode ser emitido: 
I - à ordem do próprio sacador; 
II - por conta de terceiro; 

entende-se que o signatári"o deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco. 
Art. 23. O endosso num cheque passado ao portador torna o endossan~ 

te respons_ãvel, nos termos das disposições que regulam o direito de ação, mas 
nem por tsso converte o título num cheque à ordem. 

Art. 24. Desapossado alguém de um cheque, em virtude de qualquer 
evento, novo portador legitimado não está obrigado a restituí-lo, se não ad
quiriu de má fé. 
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Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo, serão observa
das, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do 
cheque, as disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos ao 
portador, no que for aplicâvel. 

Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não 
pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emiten
te, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscien
temente em detrimento _d_o devedor. 

Art. 26. Quando o endosso contí:rn a clãusula "valor em cobrança'\ 
upara cobrança", .. por procuração", ou qualquer outra que implique apenas 
mandato, o portador pode exercer todos os direitOs resultantes do cheque, 
mas só pode lançar no cheque endosso-mandato. Neste caso, os obrigados so
mente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante. 

Parágrafo único. O mandato contido no endo:!s_o~nã_o se extingue por 
morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade. 

Art. 27. O endosso posterior ao protesto, ou à declaração equivalente, 
ou à expiração do prazo de apresentação, produz apenas os efeitos de cessão. 
Salvo prova em contrãrio, O endosso sem data presume-se anterior ao protes
to, à declaração equivalente, ou à expiração do prazo de apresentação. 

Art. 28. O endosso no cheque nominativo, pago pelo banco contra o 
qual foi sacado, prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a 
favor da qual foi emitido, e pelos endossantes subseqUentes. 

Parágrafo únic-o."-· -se o cheque indica a nota, fatura, conta cambial, im
, pos,to lançado ou declarado a cujo pagamento se destina, ou outra causa da 

sua emissão, o endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido e a sua liqui
dação pelo banco sacado provam a extinção da obrigação indicada. 

CAPITULO III 
Do aval 

Art. 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em 
parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por slgna
târio do título. 

Art. 30. O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento. 
Exprime-se pelas palavras "por aval", ou fórmula equivalente, com a assina
tura do avalista. Considera-se como resultante da simples assinatura do ava
lista, aposta no anverso do cheque, salvo quando se tratar da assinatura do 
emitente. 

Parágrafo único. --o avãl deve indicar o avalizado. Na falta de indi
cação, considera-se avali_zado o emitente. 

Art. 31. O avalista se obriga da mesma maneira que o avalizado. Sub
siste sua obrigação, ainda que nula a por ele garantida, salvo se a nulidade re
sultar de vício de forma. 

Parágrafo único. O avalista que paga o cheque adquire todos os direi
tos dele resultantes contra o avalizado e contra os obrigados para com este 
em virtude do cheque. 

CAPITULO IV 
Da apresentação e do pagamento 

Art. 32. O cheque é pagãvel à vista. Considera-se não escrita qualquer 
menção em contrãrio. 

Parágrafo único. O cheque apresentado a pagamento antes do dia indi
cado como data de emissã_o é pagável no dia da apresentação. 

Art. 33. O cheque deve ser apresentado a pagamento, a contar do dia 
da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde hou~ 
ver de ser pago, e de 60 (sessenra) dias, quando emitido em outro lugar do 
País ou no estrangeiro. 

Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com calen
dários diferentes, considera-se corno de emissão o dia correspondente do ca
lendário do lugar de pagamento. 

Art. 34. A apresentação do cheque a câmara de compensação equivale 
à apresentação a pagamento. 

Art. 35. O emitente-do cheque pagãvel rto Brasil pode revogãMlo, mercê 
d~ contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial, ou extrajudi
cial, com as razões motivadoras do ato. 

Parágrafo único. A-revogação, ou contraMordem, só produz efeito de
pois de expirado o prazo de apresentação, e, não sendo promovida, pode o 
sacado pagar o cheque, até que decorra o prazo de prescrição (art. 59). 

Art. 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o porta
dor legitimado podem faier sustar o pagamento, manifestando ao sacado, 
por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito. 

§ }9 A oposição do emitente e a revogaçãO ou contra~Ordem se excluem 
reciprocamente. 

§ 2~? Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo 
oponente. _ 

Art. 37. A morte do emitente ou sua inc~pacidade superveniente à 
emissão não invalidam os efeitos do cheque. 

Art. 38. O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja en
tregue quitado pelo portador. 

Parágrafo único. O portador não pode recusar pagamento parcial, e, 
nesse caso, o sacado pode exigii-que esse pagamento conste do cheque e que o 
portador lhe dê a respectiva quitação. 

Art. 39. O Sacado que paga cheque à ordem é obrigado a verificar are
gularidade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas dos 
endossantes. À mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque 
a câmara de compensação. 

Parágrafo único. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no 
caso da parte final deste artigo, o banco sacado responde pelo pagamento do 
cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa do correntista, do 
endossante ou do beneficiãrio, dos quais poderá o sacado, no todo ou em parw 
te, reaver o que pagou. 

Art. 40. O pagamento se farâ à medida em que forem apresentados os 
cheques e, se dois ou mais forem apresentados simultaneamente, sem que os 
fundos disponíveis bastem pãra o pagamento de todos, terão preferência os 
de emissão mais ·antiga e, se da mesma data, os de número inferior. 

Art. 41. O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar che
que mutilado, resgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dize
res que não pareçam formalmente normais. 

Art. 42. O cheque em moeda estrangeira é pago, no pi-azo de apresen~ 
tação, em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento, obedecida a legis~ 
lação especial. 

Parágrafo único. Se o cheque não for pago no ato da apresentaçã.o, 
pode o ponador optar entre o câmbio do dia da apresentação e do dia do pa
gamento para efeito de conversão em moecl.a. _nacional. 

Art. 43. Justificando o extravio ou da destruição de cheque, o possui~ 
dor, descrevendo-o com clareza e precisão, pode requerer ao juiz competente 
do lugar do pagamento a intimação do sacado para não pagá-lo. No mesmo 
requerimento o autor pedirã a citação dos co_obrigados para que, no prazo de 
sessenta (60) dias, oponham constatação, firmada em ilegitimidade de pro .. 
priedade ou posse. 

§ }9. Não apresentada contestação oU julgada esta improcedente, o juiz 
autorizarã por sentença o sacado a pagar o cheque ao autor. 

§ 29 A ação a que -se refere este artigo -deverá ser ajuizada dentro do 
prazo da apresentação do cheque. 

CAPITULO V 
do Cheque cruzado 

Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a 
aposição de dois traços paralelos no anverso do título. 

§ }9 O cruzamento é geral se entre os dois traços não há nenhuma indi
cação, ou existe apenas a indicação "banco", ou outra equivalente. O cruza
mento é especial se entre os dois traços exiSte a indicação do nome banco. 

§ 29 O cruzamento_ geral pode ser convertido em especial, mas este não 
se pode converter naquele. 

§ 39 A inutilízação do cruzamento ou a do_ nome do banco são reputa
das não existentes. 

Art. 45. O cheque com cruzamento geral só pode ser pago pelo sacado 
a banco ou a cliente do sacado, mediante crédito em conta. O com cruzamen
to especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o 
sacado, a cliente seú, median"te crédito em conta. Pode, entretanto; o banco 
designado incumbir outro da cobrança. 

§ l 'i' O banco só pode adquirir cheque cruzado de cliente seu, ou de ou
tro banco. Só pode cobrã~lo por conta de tais pessoas. 

§ 2~? O cheque com vãrios cruzamentos especiais só pode ser pago pelo 
saCado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara 
de compensação. 

§ 39 Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, 
o sacado ou o banco portador que não observar as disposições precedentes. 

CAPITULO VI 
Do cheque para ser creditado em conta 

Art. 46. O eminente ou o portador podem proibir que o cheque seja 
pago em dinheiro, mediante a inscrição transverSa1; nõ anverso do título, da 
cláusula "para ser creditado em conta", ou outra equivalente. Nesse caso, o 
sacado só poderã proceder a lançamento contâbil (crédito em conta, transfe~ 
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rência ou compensaÇão), que vale como pagamento. O depósito do cheque 
em conta de seu beneficiário dispensa o respectivo endosso. 

§ 19 A inutilização da cláusula é considerada como não existente. 
§ 29 Responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o 

sacado que não observar as diposições precedentes. 

CAPITULO VII 
Da ação por falta de pagamento 

Art. 47. Pode o portador promover a execução do cheque: 
I- contra o emitente e seu avalista; 
II- contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque é apresentado 

em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto, ou por 
declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de 
apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de com
pensação. 

§ 19 Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto 
e produz os efeitos deste. · 

§ 29 Os signatários respondem pelos danos causados por declarações 
inexatas. 

§ 39 O portador que não apresentar o cheque em tampo hãbil, ou não 
comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o 
direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis duran
te o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe 
seja imputável. 

§ 49 A execução independente do protesto e das declarações previstas 
neste artigo, se a- apresentaçãô ou o pagamento do cheque são obstados pelo 
fato de o sacado ter sido submetido a intervenção, liquidação extrajudicial ou 
falência. 

Art. 48. O Protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se 
no lugar de pagamento, ·ou no domicílio do emitente, antes da expiração do 
prazo de apresentação. Se esta ocorrer no ultimo dia do prazo, o protesto ou 
declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte. 

§ J'i' A entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro es
pecial e o protesto tirado no prazo de três dias úteis a contar do recebimento 
do título. 

· § 29 O instrumento do protesto, datado e assiilado pelo oficial público 
competente, contém: 

a) a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseri
das, na ordem em que se acham lançadas; 

b) a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou 
representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque; 

c) a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta; 
d) a certidão de não havendo sido encontrados ou de serem desconheci

dos o emitente ou os demais obrigados, realizada a intimação nesse caso, pela 
imprensa. 

§ 39 O instrumento de protesto, depois de registrado em livro próprio, 
serã entregue ao portador legitimado ou àquele que houver efetuado o paga~ 
menta. 

§ 49 Pago o cheque depois do protesto, pode este ser cancelado, a pedi
do de qualquer interessado, mediante arquiva-mefilO-de cópia autenticada da 
quitação em que se Contenha perfeita indentificação do título. 

Art. 49. O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endos
sante e ao emitente, nos quatro dias úteis seguintes ao do protesto ou das de
clarações previstas no art. 47 ou, havendo cláusula "sem despesa", ao da 
apresentação. 

§ l'i' Cada endossante deve, nos dois dias úteis seguintes ao recebimento 
do aviso, comunicar seu teor ao endossante precedentes, indicando os nomes 
e endereços dos que deram os avisos anteriores, e assim por diante, até o emi
tente, contando-se os prazos do recebimento do aviso precedente. 

§ 29 O aviso dado a um obrigado deve estender-se, no mesmo prazo, a 
seu avalista. 

§ J'i' Se o endos_sante não houver indicado seu endereço, ou o tiver feito 
de forma ilegível, basta q aviso ao endossante que o preceder. 

§ 49 O aviso pode ser dado por qualquer forma, até pela simples devo
I ução do cheque. 

§ 59 Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no 
prazo estipulado. Considera-se observado o prazo se, dentro dele, houver 
sido posta no correio a carta de aviso. 

§ 69 Não decai do direito de regresso o que deixa de dar o aviso no pra
zo estabelecido. Responde, porém, pelo dano causado por negligência, sem 
que a idenização exeda o valor do cheque. 

Art. 50. O emitente, o endossante e o avalista podem, pela cláusula 
".sem despesa", ''sem protesto", ou outra equivalente, lançada no título e as
sinãda, dispensar o portador, para promover a execução do título, do protes
to ou da declaração equivalente. 

§ ['i' A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no 
prazo estabelecido nem dos avisos. Incumbe a quem alega a inobservância de 
prazo a prova respectiva. 

§ 2'i' A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos 
os obrigados; a lançada por endossante ou por avalista produz efeito somente 
em relação ao que lançar. 

§ 39 Se, apesar da cláusula lançada pelo eminente, o portador promove 
o protesto, as despesas correm por sua conta. Por elas respondem todos os, 
obrigados, se a cláusula é lançada por endossante ou avalista. 

Art. 51. Todos os obrigados respondem solidariamente para com o 
portador do cheque. 

§ }9 O portador tem o direitO de demandar todos os obrigados, indivi
dual ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obriga
ram. O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque. 

§ 29 A ação corit_ra um dos obrigados não impede sejam os outros de
mandados, mesmo que se tenham obrigado posteriormente àquele. 

§ 31l Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre 
obrigados do mesmo grau. 

Art. 52. O portador pode exigir do demandado: 
I -a importância do cheque não pago; 
II - os juros legais, desde o dia da apresentação; 
III - as despesaS que fez; 
IV --a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o em-

bolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. 
Art. 53. Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes: 
I- a importância integral que pagou; -
II- os juros legais, a coritar do dia do pagamento; 
111 -",as despesas que fez; 
IV- a compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o em

bolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes. 

Art. 54. O obrigado contra o qual se promova execução, ou que a esta 
esteja sujeito, pode exigir, contra pagamento, a Cntrega do cheque, com o ins
trumento de protesto ou da declaração equivalente e a conta de juros e despe
sas quitadas. 

Parágrafo único. O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu 
endosso e os dos endossantes posteriores. 

Art. 55. Quando disposição legal, ou caso de força maior, impedir a 
apresentação do cheque, o protesto' ou a declaração equivalente nos prazos 
estabelecidos, consideram-se estes prorrogados. 

§ 19 O portador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força 
maior a seu endossante c a fazer menção do aviso dado mediante declaração 
datada e assinada por ele no cheque ou folha de alongamento. São aplicáveis 
quanto ao mais, as disposições do artígo 49 e seus parágrafos. 

§ 2<? Cessado o impedimento deve o portaror, imediatamente, apresen
tar o cheqUe a pagamento e, se couber, promover o protesto ou a declaração 
equivalente. 

§ 39 Se o impedimento durar por mais de quinze dias, contados do dia 
em que o portador, mesmo antes de findo o prazo de apresentação, comuni
cou a ocorrência de força maior a seu endossante, poderá ser promovida a 
execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equi
valente. 

§ 49 Não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais 
relativos ao portador ou à pessoa por ele incumbida da apresentação do che
que, do protesto ou da· obtenção da declaração equivalente. 

CAPITULO VIII 
Da pluralidade de exemplares 

Art. 56. Excetuado o cheque ao portador, qualquer cheque emitido em 
um país e pagável cm outro, pode ser feito em vârios exemplares idênticos, 
que devem ser numerados no próprio texto do título, sob pena de cada exem
plar ser considerado cheque distinto. 

Art. 57. O pagamento feito contra a apresCritação de Um exemplar é li
beratório, ainda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os ou
tros exemplares. 

Parágrafo único. O endossante que transferir os exemplares a diferen
tes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares 
que assinarem e que não forem restituídos. 
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CAPITULO IX 
Das alterações 

. Art. 58. No caso de alteração do texto do cheque, os signatãrios poste
riores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários an
teriores nos do tex:to original. 

Parãgrafo único. Não sendo possível determinar se a firma foi aposta 
no título antes ou depois de sua declaração, presume-se que o tenha sido an
tes. 

CAPITULO X 
Da prescrição 

Art. 59. Prescreve cm seis meses, contados da expiração do prazo de 
apresentação, a ação que o artigo 47 assegura ao portador. 

Parágrafo único. A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do 
cheque contra outro prescreve cm seis meses, contados do dia cm que o obri
gado pagou o cheque ou do dia cm que foi demandado. 

Art. 60. A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o 
obrigado em relação ao qual foi promovido o ato i~terruptivo. . 

Art. 61. A ação de enriquecimento contra o emxtente ou outros obnga
dos, que se locupletaram injustamente com o não pagamento do che~ue, 
prescreve em dois anos, contados do dia em que se consumar a prescnção 
prevista no artigo 59 e seu parágrafo. _ 

Art. 62. Salvo prova de nevação, a emissão ou a transferência do che
que não excJui a ação fundada na relação causai, feita a prova do ~ão paga
mento. 

CAPITULO XI 
Dos conflitos de Jeis em matéria de cheques 

Art. 63. Os conflitos de leis em matéria de cheques serão resolvi
dos de acordo com as normas constantes das Convenções aprovadas, promul
gadas c mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela Constituição F e
deraL 

CAPITULO XII 
Das disposições gerais 

Art. 64. A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equiva
lente s6 podem ser feitas ou exigidos em dia útil, durante o expediente dos 6S
tabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartório de protestos. 

Parágrafo único. O cômputo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece 
às disposições do Direito Comum. 

Art. 65. Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente provisão 
de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsifi
cação e da alteração do cheque continuam regidos pela legislação criminal. 

Art. 66. Os vales ou cheques postais, os cheques de poupança, ou asse
melhados, e os cheques de viag~ regem-se pelas disposições especiais a eles 
referentes. 

Art. 67. A palavra .. banco'\ para os fins desta lei, designa também a 
instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque. 

Art. 68. Os bancos e casas bancárias que devolvem aos seus depositan
tes os cheques por estes sacados, depois de liquidados poderão fazer prova da 
movimentação das respectivas contas de depósito mediante cópia fotográfica 
ou microfotográfica dos cheques devolvidos, desde que mantenham esse ser
viço de acordo com as nonnas de segurança aprovadas pelo Banco Central. 

Art. 69. Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacio
nal, nos termos e nos limites da legislação específica, para expedir normas re
lativas à matéria bancária relacionada com o cheque. 

Parágrafo único. ~da competência do Conselho Monetário Nacional: 
a) a detenninação das nonnas a que devem obedecer as contas de depó

sitos para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes; 
b) a determinação das conscqUencias do uso indevido do cheque, relati

vamente à conta do depositante; 
c) a disciplina das relações entre o sacado e o optante, na hipótese do ar-

tigo 36 desta lei. 
Art. 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 71. Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1979.- TeotônJo Vilela, presiden

te- Bernardino Viana, Relator -José Richa - Arnon de Mello- Milton 
Cabral - Vicente VuoJo - Benedito Canelas. 
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PARECER N• 33, DE 1980. 
Da Comissão de Constituição e J ustlça. 

Relator: Senador Raimundo Parente. 

Volta a esta Comissão o Projeto epigrafado, para exame, da Emenda 
n9 2-CE, conforme preceituação regimental. 

2. Quando da anãlisc do Projeto por este Úrgão Técnico, sendo Relator 
o então Senador ltalfvio Coelho, foi apresentada Emenda Substitutiva. 
EsclareCia, a proPóSito, o então Relator: uda confrontação do Projeto em 
análise e do Anteprojeto da Federação dos Bancos com a Lei Uniforme de 
Genebra e entre si, nasceu o substitutivo que adiante apresentamos. O Substi
tutivo estâ quase integralmente calcado no trabalho da Federação dos Ban
cos. Essa opção resultou de exame comparativo, detido c reiterado, que evi
denciou, dentre outros aspectos: a) a compatibilidade tanto do Projeto quan
to do Anteprojeto com a Lei Uniforme; b) a maior semelhança redacional do 
Anteprojeto com a Lei Uniforme; c) redação mais sintética do Anteprojeto; 
d) grande semelhança do Anteprojeto com o Projeto, inclusive na incorpo
ração de normas compatíveis do Direito Interno (fls. 066/7). Explicara, antes, 
o Relator que o trabalho da Federação dos Bancos, por seu turno, resultara 
de elaboração de Comissão Especial, que se valera, por sua vez, de elementos 
contidos em anteprojeto do Departamento de 'Consultoria Jurfdica do Banco 
Central do Brasil (lls. 066). 

3. Sobre o Substitutivo desta Comissão. diz o Parecer da douta Comis
são de Economia: "o trabalho de confrontação do projeto em análise com o 
substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, tendo presente os textos 
do anteprojeto de lei elaborado pelo Banco Central do Brasil c da Lei V nifor
me relativa ao cheque, resultou a convicção de que o citado substitutivo sere
veste da qualidade de um texto completo sobre a matéria que aborda, deven
do ao mesmo serem feitas, apenas algumas pequenas alterações, conforme 
adiante passaremos a assinalar. 

Do ponto· de vista jurídico-constitucional, não há reparos a fazer ao 
Substitutivo. 

Apenas para efeito de oportuna correção redacional, apontamos trãs 
lapsos por nós verificados: J9) no parágrafo único do art. 28, onde se lê "con
ta cambial", deve ler-se: "conta, cambial", tendo faltado a vírgula; 29) no art. 
39, onde se lê "à mesma obrigação", deve ler-se: "a mesma obrigação", sem o 
acento grave; 39) no art. 43, onde se lê uoponham constatação", deve ler-se: 
·~oponham contestação'. 

5. Isso posto, concluímos, na forma regimental (art. 101, do Regimento 
Interno), pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979- Henrique de La Rocque, 
Presidente- Raimundo Parente, Relator- Aderbal Jurema, Bernardino Via
na, Lenoir Vargas, Amaral Furlan, Murilo Badaró, Moacyr Dalla, Almlr Pin
to. 

PARECERES N•s 34 E 35, DE 1980. 

Sobre o Projeto de Lei da Cômara n• 100, de 1979 (n• 1.539-B, 
de 1979, na origem), que "autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas-DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério 
do Interior, a doar o imól'el que menciona, situado no Município de 
Morada Nova, Estado do Ceará." 

PARECER N• 34, DE 1980 
Da Comissão de Assuntos Regionais. 

Relator: Senador Mauro Benevides. 

O presente Projeto de Lei é de autoria do Poder Executivo. Foi submeti
do ao Congresso Nacional com apoio do art. 51, da Constituição, acompa
nhando de exposição de motivos do Ministro do Interior. Objetiva autorizar 
o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS a doar à 
Fundação Serviços de Saúde Pública- FSESP, entidade supervisionada p~lo 
Ministério da Saúde, mediante escritura pública, uma área de terras com 
1,2000 ha (um hectare e dois mil centiares) destinada à construção das sedes 
da Unidade Básica de Saúde da donatária e do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto, na cidade de Morada Nova, Estado do Ceará. 

No caso de, no prazo de cinco anos, as construções referidas não estarem 
concluídas, ou se o imóvel tiver destinação diversa, ocorrerá a reversão, 
tornando-se nula a doação, independentemente do pagamento de qualquer 
benfeitoria porventura existente. - -

Verifica-se, portanto, que a doação é onerosa. A donatária é obrigada a 
cumprir a obrigação de construir sua sede' e a do Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Morada Nova. O inadimplemento da obrigação resultará na anu
lação ipso facto do ato alienatório, o·que traz a certeza de que é plenamente 
justificada a doação. 

Esclarece o Ministro do Interior, na exposição de motivos ao Presidente 
da · República, os seguintes detalhes: I - as terras objcto da doação 
encontram~se na delimitação do Projeto de Irrigação Morada Nova; 2 -
após a doação, a faixa em apreço ficará isolada do PrOjeto, ligando-se apenas 
com a Avenida Manocl de Castro, na cidade de Morada Nova; 3 - o 
DNOCS já aprovou, em resolução do seu Conselho de Administração, o ato 
alienatório; 4- é necessária a autorização legislativa, para que seja lavrada a 
escritura de doação. · 

A simples enumeração dos objetivos da Fundação Serviços de Saúde 
Pública justifica, plenamente, a liberalidade do DNOCS. Somos, portanto, 
pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1979.- Mendes Canale, Presi
dente - Mauro Benevides, Relator - José Llns, EYandro Carreira, Eunice 
Michiles, Almir Pinto. 
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PARECER N• 35, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Vicente Vuolo 
Na forma regimental, vem a exame da ComissãO de Finanças o Projeto 

de Lei da Câmara que "autoríza o DepartameriiO- N aclonal de Obras Contra 
as Secas - DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o 
imóvel que menciona, situado no Município de Mo-rada Nova, Estado do 
Ceará. 

A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da República, estando 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do In
terior que destaca: 

Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência 
o anteprojeto de lei, em anexo, que autoriza o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas(DNOCS) a doar uma área de teri-a de sua proprieda
de, à Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP), para construção da sede 
da Unidade Bãsica de Saúde, dessa Fundação, e da sede do Serviço Autôno
mo de Água e Esgoto (SAAE), na Cidade de Morada Nova, Estado do Cearâ. 

"As terras, que serilo objeto da doação, estão localizadas dentro 
da delimitação do Projeto de Irrigação "Morada Nova" e, apóS o 
ato de liberalidade, ficarão isoladas do referido Projeto, ligadas, 
apenas, com a Avenida Manoel de Castro. 

O DNOCS, através da Resolução n• 1.947, de 27 de junho do 
corrente ano, do seu Conselho de Administração, já se manifestou 
de acordo com a doação do imóvel, tendo, inclusive, adotado todas 
as providencias que devem anteceder o ato alienatório. 

Resta, tão-somente, a expressa autorização legislativa, para que 
se possa praticar o ato jurídico ora proposto, o que me leva a solici
tar, de Vossa Excelência, o encaminhamento do incluso anteprojeto 
da lei à deliberação do Congresso Nacional." 

Tramitando na Câmara dos Deputados manifestaram-se (avoravelmente 
as Comissões de Constituição e Justiça, do Interior e de- Finanças, sendo, fi
nalmente, a matêria aprovada cm Plenârio. 

A área de terra a ser doada à Fundação SESP é de I ,2000 (hum hectare e 
dois mil centiares), estando devidamente definida e com suas confrontações 
assinaladas na planta constante do Processo MI n• 13.884/79. 

Cuida o projeto de doação amplamente estudada pelos órgãos compe
tentes do Ministério do Iriierior, mereCCridO a aprovação do Poder Legislati~ 
vo. 

No que diz respeito à competência regimental desta Comissão, nada teE 
mo~ a por à autorização Legislativa solicitada. 

À vista do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do projeto em exa-
me. 

Sala das Comissões-, 4 de dezembro de 1979.- CuÕ:ha Lima, Presidente 
-Vicente Vuolo, Relator.- Jorge Kalume, Raimundo Parente, Lázaro Bar
boza, Arnon de Mello, Jutahy Magalhães, Saldanha Derzf, Alberto SUva, Mil
ton Cabral. 

PARECERES N•S 36 E 37, DE 1980 
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n~' 14, de 1979, n~' 1.051-72, 

na Casa de origem que ''dá nova redaçio ao artigo 42 da Lei n~' 5.108, 
de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito)". 

PARECER N• 36 DE 1980 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Nelson Carneiro. 
Com pareceres favórâveis unânimes das Comissões de Constituição e 

Justiça e de Transportes da Câmara dos Deputados, foi aprovado naquela 
Casa Projeto de Lei de autoria do nobre Deputado Célia Borja, e que assim 
dispõe ao alterar o art. 42 da Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966: 

.. OS veícUlos de aluguel, desiinados· ao transPorte-individual de 
passageiros, ficarão subordinados ao regulamento baixado pela au
toridade local e, nos municípios com poi:niláção -superior a ceni mil 
habitantes, adotarão exclusivamente o taxímetro como forma de 
cobrança do serviço prestado, ressalvadas as exceções consideradas 
de interesse público, a critêrio da autoridade local." 

No âmbito desta Comissão, nada impede o andamento do Proje-to, quê é 
constitucional e jurídico. · 

A douta Comissão de Transportes dirá sobre a conveniência e oportuni
dade da alteração sugerida. 

Sala das Comissões, 12 de setembro de 1979.- Henrique de La Rocque, 
presidente - Nelson Carneiro, Relator - Aderbal Jurema, Lenoir Vargas, 
Murilo Badaró, Aloysio Chaves, Cunha Lima, Raimundo Parente. 

PARECER N• 37, DE 1980. 

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas 

Relator: Senador Affonso C amargo. 
I. O presente projeto detennina que os veículos de aluguel, destinados 

ao transporte individual de passageiros, ficarão subordinados ao regulamen
to baixado pela autoridade local e, nos municípios com população superior a 
cem mil habitantes, adotarão exclusivamente o taxímetro como forma de 
cobrança do serviço prestado, ressalvadas as exceções consideradas de inte
resse público, a critério da autoridade local. 

2. A Justificação esclarece: 

"O desenvolvimento do turismo gera a especialização de certos 
serviços a ele, direta ou indir:etamente, vinculados. O transporte de 
passageiros nos tenninais aéreos, marítimos e rodoviários das gran
des cidades constitui uma forma de prestação de serviços que se não 
confunde com o_ transporte de grandes massas." 

..Ninguém melhor do que a autoridade local para estabelecer as 
condições a que devem subordinar os transportadores dos terminais 
referidos e para fixar a remuneração dos seus serviços. 

Toda: via, é ptecisamente sobre este setor de transporte, no qual 
os veículos e os operadores devem ter qualificações especialíssimas 
por se constituírem no primeiro cont~to entre o visitante e a terra vi
sitada - que pesa um dispositivo de restrição, cerceando a autori
dade local, impedindo~a de promover o atendimento da demanda, 
posto que lhe é vedado autorizar a justa remuneração da melhoria 
dos serviços, em virtude da redação do Artigo 42, da citada Lei, que 
ora se procura alterar." 

3. Do ponto de vista da política nacional de trânsito cumpre apenas 
lembrar que a legislação est~belece (a) que as Prefei~uras determinarão o uso 
de taxímetros nas cidades de população infeiior a cem mil habitantes; (b) que 
onde não houver o uso obrigatório de taxímetros a autoridade competente fi
xará e obrigará o uso de tabelas pelos veículos; e (c) que a autoridade poderá 
limitar o número de automóveis de aluguel. 

Se aprovado o projeto, as disposições alud-idaS deixarão de ter acolhida 
no texto legal, podendo, entretanto, ser estabelecidas mediante ato da autori
dade local, o que, em última análise, é uma descentralização, além de uma 
simplificação de procedimentos administrativos, motivos por que opinamos 
por sua aprovação. 

Sala das Comissões, 28 de novembro de 1979. - Vicente Vuolo, Presi
dente em exercício - Affonso Camargo, Relator- Lázaro Barboza- Pedro 
Pedrossian. 

PARECERES N•s 38 e 39, de 1980. 

Sobre o Projeto de Lei da Câmara n• 92, de 1979 (n• 858-B, de 
1979, na Origem), que ''autoriza o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas - DNOCS, autarqUia vinculada ao Ministério do 
Interior, a doar o imóvel que menciona, situado no Município de Icó, 
Estado do Ceará, e dá outras providências". 

PARECER N• 38, DE 1980. 
Da Comissão de Assuntos Regionais 

Relator: Senador José Llns. 
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei, oriundo do Poder Executivo, que 

autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas- DNOCS, a 
:doar, ao Município de lcó no Estado do Ceará, uma faixa de terras com 

J ,5487 ha (um hectare e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete centiares). 

A doação será feita mediante escrit11ra pública, deSt.inaDdo-s~ a ~fea à 
construção do desvio da estrada Orós-Lima Campos. -

O Projeto apresenta os limites da fixa a ser doada e foi submetido ao 
Congresso Nacional, nos termos do art. 51, da Constituição. Acompanha-o 
exposição de motivos do Ministro do Interior, ressaltando que: a) as terras 
objeto da doação ficam na delimitação do contorno do Acampamento do 
Açude Público .. Lima Campos"; b) nenhuma possibilidade tem o DNOCS 
de utiliz.â-las; c) o DNOCSjâ se manifestou de acordo com a doação do imó
vel, tanto que o seu Conselho de Administração já aprovou resolução ares
peito e adotou as providências que devem anteceder o ato alienatório; d) fal
ta, apenas, a autorização legislativa, para que se complete a doação. 

A matéria foi aprovada pela Câmara dos Deputados, onde ficou ressal
tada a necessidade de implantação do desvio rodoviário indicado, e que se ~n-
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contra definido na planta constante do Processo MI n9 12.068, de t979, devi
damente _rubricado pelo Secretário Geral do Ministério do Interior. 

Somos, portanto, pela aprovação do presente Projeto de Lei. 
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1979. - Mendes Canale, Presi

dente - José Uns, Relator - Evandro Carreira - Eunice MlchUes - Almlr 
Pinto. 

PARECER N• 39, DE 1980. 
Da Comlssio de Finanças 

Relator: Senador Saldanha Derzi 

O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso 
Nacional, nes termos do artigo 51 da Constituição, o projeto de Lei que "au
toriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, autar
quia vinculada ao Ministério do Interior, a doar imóvel que menciona, situa
do no Município de Icó, Estado do Ccarâ, c dâ outras providências". 

Justificando a iniciativa do Poder Executivo, destaca o Senhor Ministro 
de Estado do Interior em sua Exposição de Motivos: 

"Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa 
Excelência o Projeto de Lei, em anexo, que autoriza o Departamen
to Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) a doar uma faixa 
de terra, de sua propriedade, ao Município de Icó, para construção 
do desvio da Estrada Orós-Lima Campos. 

As terras, que serão objeto da doação, estio localizadas dentro 
da delimitação do contorno do Acampamento do Açude Público 
.. Lima Camposu, mas sem nenhuma possibilidade de utilização pelo 
Departamento Nacional de Obras Contra •• Secas. 

O DNOCS, através da Resolução n• 1.876, de 28 de março de 
1979, do seu Conselho de Administração, jâ se manifestou de acor
do com a doação do imóvel, tendo, inclusive, adotado todas as pro
vidências que devem anteceder o ato alienatório. 

Resta, tão-somente, a expressa autorização legislativa, para que 
se possa praticar o ato jurídico ora proposto, o que me leva a solici
tar, de Vossa Excelência, o encaminhamento do incluso Projeto de 
Lei à deliberação do Congresso Nacional." 

Na Câmara dos Deputados a mat~ia recebeu aprovação do Plenário, 
após tramitar pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Interior c de Fi
nanças. 

A área a ser doada tem 1,5487 ha (hum hectare e cinco mil, quatrocentos 
e oitenta e sete centiarcs), estando definida na planta própria constante do 
Processo MI-12.068/79. Suas confrontações são ao norte, sul o oeste com a 
Segunda Diretoria Regional do DNOCS e, a leste, com Josê Delfino e linha 
de contorno. 

Trata-se de doação devidamente analisada pelos órgãos competentes do 
Ministério do Interior, que concluíram pela sua cfetivação, após a competen
te autorização legislativa. 

Sob o aspecto que nos cabe examinar, nada temos a opor à proposição. 
Ante as razões apresentadas, concluímos pela aprovação do Projeto de 

Lei da Câmara n• 92, de 1979. 

Sala das Comissões, em 4 de dezembro de 1979- Cunha Lima, Presiden
te, Saldanha Derzl, Relator- Lázaro Barboza - Jutahy Magalhães - Rai
mundo Parente - Jorge Kalume - Mauro Benevides -Alberto Silva -Ar
non de Mel/o - Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - O Expediente lido vai à 
publicação. · 

A Presidência comunica que, nos termos do art. 278 do Regimento Inter
no, determinou o arquivamento do J>rojeto de Lei da Câmara n• 11, de 1979 
(n• 2.820/76, na Casa de origem), acrescentando parágrafo único ao art. 28 
da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960, que "dispõe sobre a Lei Orgânica da 
Previdência Social, c dã outras providências", por ter recebido parecer con
trário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído. 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- A Presidência comunica ao 
Plenário que, de acordo com o art. 367, in/lne, do Regimento Interno. deter
minou o arquivamento definitivo dos Projetes de Lei do Senado, Projetas de 
Resolução, Indicações c Requerimentos que, arquivados por força daquele 
dispositivo, ao fim da última legislatura, não tiveram requerido seu desarqui
vamento no prazo regimental. 

Publicados no DCN (SeçàO II) de 7-3~80. 

Em obediência à norma regimental, a Presidência determinou o arquiva~ 
menta, no final da· legislatura, das seguintes Proposições: 

"' 
06~ 135 

03fl 71 

005/72 

033/72 

007 '73 

019;73 

046/73 

050/73 

061 73 

066 73 

073173 

076173 

077·73 

079."73 

104173 

005/74 

~015/74 

019:74 

027174 

040/74 
. 045/74 

047/74 

048174 

PROJETOS DE LEI DO SENADO ARQUIVA DÓS NOS TERMOS 
DO ARTIGO 367 DO REGIMENTO INTERNO 

Autor 

Bezerra Keto 

Vasconc<'los Torres 

Franco ).!ontoro 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torre:; 

Franro Montoro 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Nelson Carneiro 

Benjamim Farah 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Franco Montoro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 
Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Ementa 

EJ;tabelece casos de prcs~rição aqui~ltiv:~ quanto a bens incorpo· 
rados ao dom!nio da União. 

Reduz o limite de idade de aposentadoria por tempo de serviço 
das mulheres para 25 anos, altera a redução do art. 32 e seu ~ 1 o 
da Lei Orgânica da Previdência Social 

E~timula o aproveitamento de empregados de idade mais alta, 
mediante a fixação de contribuições variáveis para o INPS. 

Legitim_a os filhos do:; (·asameJltos nt.tlos e anul;iveis. 

.\utoriur. o Poder Exec11tivo a conceder apoio logístico à Expe
dição Brasileira à Antártica, organizada pelo Clube de Enge· 
nharia do Rio de Janeiro. 

Dispõe sobre o exercido da profissão do Ortoptista. 

Reduz o prazo prescricional do direito de receber ou cobrar as 
importâncias devidas ao rNPS de 30 para 15 anos, alterando o 
art. 144 da Lei n9 3.807, de 26·8-60. 

Dispõe sobre o instituto da enfiteuse, revoga o Capitulo TI, arts. 
678 a 694, e o item T do art. 674 do Código Civil Brasil!liro. 

Modifica o ort. 836 da Consolidação das Lei do Trabalho, cspcci· 
~ie;mdo a competência para Julgamento das ações resclsórias. 

.\lte:ra dispositivos da Lei nl' 4.069. de 11·6-62. 

Dispõe sobre a aquisição de veiculo automotor por motorista pro· 
fissional autõli.omo. nas condições que especifica 

Re\'O~a os Capftulos I. II e fi do Titulo TI. Livro I. do Código 
Civil Brasileiro. 

Altera os Capítulos TI, m e IV do Titulo V. Livro I, do Código 
Civil Brasileiro. 

Permite a realização do casamento civil perante testemunhas, 
nos lugnres de difícil acesso à autoridade compctente 

Altera a Lei nll 5. 726, que dispõe sobre medidas preventivas e 
repressivas ao tràfico e uso de substâncias entorpecentes ou que 
determinem dependência f!sica ou ps[quica. 

Altera a redação do art. 84 do Código Penal. 

Altera a legislação da Previd~ncia Social. 

Altera a redação do parágrafo único do art. 151 do Código Penal. 

Modifica texto do Código de Processo Civil. 

Introduz parágrafo único no art. 71 do Código de Processo Civil, 
Dã nova redação ao art. 81 do Código de Processo Civil. 

Altera a legislação da Previdência Social. 

Revoga o art. 264 do Código Penal. 

053(74 franco Montoro Torna obrigatória 8. numeraçãO de discos e demais grava~ões de 
obras artísticas, literárias ou científicas. 

068/74 Nelson Carneiro 

083/74 Nelson Carneiro 

094 '74 Vasconcelos Torres 

106/74 Franco Montoro 

133/74 Italf-;Jo Coelho 

137/74 Nelson Carneiro 

162.H Nelson Carneiro 

003175 José Sarney 

015175 Paulo Guerra 

018,75 Vasconcelos Torres 

035.75 Franco :Montoro 

036/75 Jo~ê Esteves 

0-!3/75 Vasconcelos Torres 

1)5()'75 José Sarney 

061/75 Franco Montoro 

062/75 Helvídio Nunes 

073 75 Franco Montoro 

076/75 Paulo Guerra 

Acrescenta parágrafo ao art. 221 do Código Civil. 

Re1•cga o parftgrafo único do art. 4'! do Código -de Processo Civil. 

Dis.Póe sobt'e os direitos da mulher e altera o art. 248 do Código 
Civil Brasileiro. 

Elimina desigualdade de tratamento no cálculo da complemen· 
tação da aposentadoria de ferroviários. 

.·\Itera a Lei nQ 5. 63Q, de: 2 de dezembro de 1970, que estabelece 
normas para a criação de órgãos de primeira Instância na Jus
tiça do Trabalho. 

Altera a redaçiio do art. 370 do Código Civil. 

Introdu~ modificações na Lei n'! 5.107, de 13 de ~etcmbro de 
1 !J65, que ai:Jl< o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dispõe sobre o acesso de merendarias brasileiras a mercados es
tr&ngeiros. 

Disciplina o C'x.erckio de cargos executivos ou de assessoramllnto 
em empresas transnadonals por parte de ex·ocupantes de cargos 
públicos civis e militares aposentados, da reserva ou reformados. 
e dâ outras providt·ncias. 

Dispõe sobre a conversão dos débitos dos Estabelecimentos Par· 
ticulares de Ensino, e dã outras providências. 

Dispõe sobre a proteção aos documentos de valor históric,o exis· 
tentes em autos de processos judiciais, introdu:tindo modifJcaçiles 
no art. 1 , 215 do Código de Processo Civil. 

Altera dispositivos do Código de Processo Penal. 

Altera o art. 16 do Código Civil Brasileiro 1Lei n9 3.071, de 19 
de janeiro de 1916), que dispõe sobre as pc~.soas jurídicas de 
direilo privado. 

~Í;[~~~ep~~~uR~~s '~~~~~li~,st: ~:rt~:ndd: :::r~~~~o~~ Jlu;;~c:~o~ 
base de 1975. 

Corrige desit.rualdade na aposentadoria do ex.:-(·Ombatente. 

Dá no•·a redaç~o <lu art. 3'! e aerescenta.Jhe parágrafo, renume
ramlo o atual ~ 2'!, ao art. 79 e ao parágrafo lÍnico do art 18, 
todo:> da lei n'.' 5.107. de 13 de setembro de 1966, que cria o 
Fundo de Garantia d~ T('mpo de Serviço. 

Estabelece que os funcionârlos federais, estad11ais e municipais, 
vinculados ao INPS, serão aposentados nas bases e condições es· 
tabelecida.s no texto constitucional. 

Altera a redação do art. 142 da Lei n'! 3.807. de 26 de agosto 
de 1960, e dá outras previdências. 



Março de 1980 

N' Autor 

078/75 Nelson Carneiro 

080175 José Sarney 

082/75 Henrique de La 
Rocque 

083/75 Nelson Carneiro 

084175 Agenor Maria 

088/75 Ruy Carneiro 
09!.!/75 Franco Montoro 

101/7~ Otair Becker 

106175 Roberto Saturnino 

108175 Itallvio Coelho 

117!75 hlauro Benevides 

121/75 Nelson Carneiro 

133175 Franco Montoro 

146175 Franco Montoro 

147/75 Vasconcelos Torres 

156/75 Nelson Carneiro 

158/75 Vasconcelos Torres 

160175 Ruy Carneiro 

162!75 Franco Montoro 

165175 Marcos Freire 

174/75 Osires Teixeira 

176!75 Osires Teixeira 

177175 Paulo Brossard 

179/75 Paulo Guerra 

182/75 Nelson Carn~Iro 

186/75 Nelson Carneiro 

195175 Italívio Coelho 

199175 Osires Teixeira 

202/75 Nelson Carneiro 

205/75 José Sarney 

208175 Nelson Carneiro 

211/75 Nelson Carneiro 

218.'75 Franco Montoro 

222(75 Fr:tnco Montara 

229175 Leite Chaves 

230175 Nelson Carneiro 

245/75 Franco :iliontoro 

249;75 Mattos Leão 

252175 Orestes Quércia 

253175 Vasconcelos Torres 

257!75 Nelson Carneiro 

DIÁRIO DO C?NGREsSO NACIO~A;L(Seçio,II) 
1 

Ementa 

Altera a redaç~o do :~ort._38 do .Código de Proce.ssQ CJvi,!. 

Cria o Fundo de Importação e Fixação de Cientistas e Tecnólogos. 
- FIFCIT, e dá outras providências. 
Determina que metade do montante das subvenções ordinárias 
recebidas pelos estabelecimentos de_ ensino deverá ser obrigato
riamente restituida sob a forma de bolsas de estudo. -
Revoga o § 29 do art. 75 do Código Penal que dispõe sobre o livra
mento condicional. 
Dá nova redação ao art. 79 da Lei nf! 4. 266, de 3 de outubro de 
1963. 
Con_cede ise_nção de Imposto de Renda às pessoas que especifica, 
Torna obrigatório o ensino de higiene e seguraoça do trabalho 
nos cursos técnicos e profissionais, em todo o Pais, e dá outras 
providências. 
Altera a redação do art. 144, da Lei n9 3 .807, de 26 de agosto de 
1960 {Lei Orgânica da Previdência Social). 
Estabelece o Programa da Refeição Básica p:i!ra a população de 
baixa renda, e dá outras providências. 
Altera dispositivos do art. 27 da Léi nll 4. 595, de 31 de dezembro 
de HIG4, que dispõe sobre a politica e as Instituições Monetárias, 
Bancárias e Crediticlas. Cria o Conselho Monetário Nacional, e 
dá outras providências. 
Altera o Código Eleitoral, desvinculando os votos para Deputado 
Estadual c Federal. 
Institui a licença especial para os empregados regidos pela Con
solidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Assegura ao empregado eleito vereador o direito de se afastar 
do emprego, com as garantias legais. 
Estabelece que a aposentadoria da mulher aos trinta anos de 
trabalho será feita com salário integral. 
Concede passe livre nos trens da Rede Ferroviária Federal a 
seus empregados, e dá outras providências. 
Acres.centa um parágrafo ao artigo 39 da ~i n9 5. 107, de 18 
de setembro de 1966, e dá outras providências. 
Dá nova redação ao item m dei art. 21 da Lei n9 6.182, de 11 de 
dezembro de 1974. 
DispCe sobre o exercicio da profissão de Técnico Agricola, e dá 
outras providências. 
Dá nqva red;~ção ao art. 144 da Lei Orgânica da Previdência 
Social, estabele~ndo a prescrição qllinqüenal da dívida ativa 
do INPS. 
Detennina que se proceda aos cálculoS dos juros e correÇão mo· 
netária trimestral dos depósitos do Fundo de Garantia, do Tempo 
de Serviço,_ e dá outras providências. 
Dispõe sobre o aproveitamento de mão-de-obra de pessoas com 
idade superior a 35 anos, e dá outras providências. 
Disciplina a destinação de pr~m{os da Loteria Federal não pro
curados no prazo legal. 
Dá nova redação aos artigos 687, 692 e 700 da Lei n9 5.925, de 
19 de outubro de 1973 (Código de Processo Civil). 
Autoriza 11 Inclusão do aluguel entre os abatimentos na Declaração 
d~ Renda de Pessoa Física. 
Acrescenta um parágrafo ao art. 469 da Consolidação das Leis do 
Trabalho (dispõe sobre a transferência do empregado), e dá 
outras providências. 
Dispõe sobre o Plano de Desenvolvimento da Educação Nacional, 
e dá outras providências. 
Dispõe sobre a permanência do estrangeiro no Brasil, e df\ outras 
providências. 
Dí~põe sobre ·proteção- ão eScritor nacional, e dá_ ou.tras provi
dências. 
Acresc.cn.la dispositivo ao Decreto-lei n9 1.376, de 12 de de:zem· 
bro de 1974, que "dispõe sobre a criação de Fundos de Investi
mento, altera a Legislaç~o do Imposto sobre a Renda relativa a 
incentivos fiscais, e dá outras providências". 
Modjfiça._ d_ispositivos do Decreto-lei n'1 227, de 28_de fevereiro 
de 1967 - Código de Mineraçiio - alterado pelo Decreto-lei 
n'? 318, de 14 de março de 1967. 
Dá nova redação ao § 21' do art. 543 da _Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5. 452, de 19 de maio 
de 1943. 
Dispõe sobre a aposentadoria proporcional, aos 25 anos de serviço, 
da mulher, através do INPS. 
Permite ao segurado do INPS a designação de mais de uma pes
soa que viva comprovadamente sob ~ua dependência econõmica, 
dando nova redação ao item IJ do art. 11 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 
Considera dependente do segurado, para obtenção de assistência 
mcaTca, os filhos _e&tu~ªnt_es, sem ~ç_op.Qffii-ª própria, até 24 anos 
de idade, acrescentando parágrafo ao art. 11 da Lei Orgânica da 
Previdência Social. 
Considera crime contra a liberdade ou organização do trabalho a 
nUa adoção, por parte da empresa, das providências e cautelas 
legais destinadas a evitar o acidente de trabalho. 
Estabelece novos padrões de remuneração profissional mloima 
aos engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos, e dá ou
tras providências. 
Dispõe sobre o pagamento do auxfilo·doença a segurados do 
INPS que exerçam mais de urna ativldade profissional, acres
centando parágrafo ao art, 24 da Lei Orgânica da Previdência 
Social. 
Introduz alteração no art. 589 do Código de Processo Civil. 

Acrescenta parágrafo ao art. 32 da Lei n9 3. 807/60 (Lei Orgâni<!a 
da Previdência Social), para o fim de permitir a aposentadoria 
proporcional aos 25 anos para os segurados do sexo masculino 
e 20 para os do sexo feminino. 

DJspõe sobre abatimento da renda_ bru_ta da pessoa físi<!a. 

Modifica dispositivo do Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho de 
1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.-

N' 

258/76 

259175 

262175 

264/75 

268/75 

272/75 

275175 

002/76 

003/76 

012/76 

016/76 

018/76 

021/76 

022176 

024176 

028/76 

029/76 
033176 

034/76 

035/76 

037/76 
041176 

044/76 

046176 

048176 

049/76 

050176 

052/76 

053/76 

061176 

062/76 

068/76 

072/76 

074/76 

076/715 

081/76 

089/76 

090176 

098/76 

109/76 

Auto• 

Paulo Guerra 

Osires Teixeira 

Nelson Carneiro 

Osires Teixeira 

Osires Teixeira 

Leite Chaves 

José Sarney 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Franco Montoro 

Mendes Canale 

Lázaro Barboza 

Nelson Carneiro 

Leite Chaves 

Franco Montoro 

Leite Chaves 

Nelson Carneiro 
Franco Montoro 

Leite Chaves 

LeHe Chaves 

Nelson Carneiro 

Leite Chaves 

José Sarney 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 
Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Leite Chaves 

Nelson Carneiro 

Franco Montara 

Orestes Quércia 

Vasconcelos Torres 

Nelson Carneiro 

Leite Chaves 

Helvíàio Nunes 

Nelson Carp.eiro 

Franco Montoro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Sexta-feira 7 143 
. I 

Ementa 

Integra a 'odontologia e Farmacologia como especiaUdades dos 
cursos de Medicina. 
Autori_za dedução nl) Imposto sobre a Renda, e 4á outras pro
vidências. 

Altera a redação do § 1 I' do art. 832 da Consolidação das Leis 
do Trabalho íDecreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943). 

Autoriza dedução do Imposto sobre a Renda, e dá outras provi
dências. 
Autoriza dedução no Imposto sobre a Renda, e dá outras pro
vidências. 
Acrescenta parágrafo ao art. 983 do Código de Processo Civil, 
considerando de decadência o prazo de 6 meses estabelecido para 
ultimação do inventário. 
Dispõe sobre a participação de empresas_ brasileiras nos con· 
tratos de serviços eom cláusula de risco, firmados por companhias 
estatais. 
Eqvi.para os Sindkatos ãs entidades nlantrópicas, para os fins 
da Lei n9 3.577, de 4 de julho de 1959. 
Dispõe sobre os depósitos dev:idos ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, em decorrência de serviços prestados por 
trabalhadores avulsos. 
Eleva o valor de beneficias m!nimos a cargo do INPS, dando 
nova redação ao§ 5Q do art. 39 da Lei n9 5.8go, de 8 de junho 
de 1973. 
Acrescenta parágrafo ao art. 469 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5 .452, de 19 de maio 
de 1943. 
Estabelece limite à remuneração dos administradores das em
presas públicas e sociedades de economia mista, 
Aplica aos empregados das sociedades de crédito, financiamento 
e investimento as disposições especiais sobre duração e condições 
de trabalho dos bancários. 
Assegura gratificação adicional de férias ao empregado que per
ceber remuneração inferior a dois salários mínimos regionais. 
Dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho em favor dos 
trai.;lalhadores autõnomos. 
Ved~ aos empregados ou dirigentes de entidades da.adminls
traçâo federal indireta a percepção de retr:ibuição mensal sup2-
rior_:_ao valor da remuneração mensal fixada para o Presidente 
da República. 
Altera a redação ao art. 79 do Código de Processo civil. 
Dá nova redação ao parilgrafo único do_ art. 4Q da Lei n'1 5. 890, 
de 8 de julho de 1973, assegurando a aplicação,- ao salário de 
benefícios dos períodos anteriores à sua vigência, dos critérios 
de cálculo que então vigoravam. 
Submete as empresas em que haja participação de capital estran
geiro á fiscalização do Banco Central do Brasil, e dá outras 
providências. 
Altera o parágrafo único do art. 521 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio 
de 1943. 
Altera a redação do art. 5Q do Código de Processo Civil. 
Altera ~.art. 39, c:aput, do Decreto-lei n'? 389, de 26 de dezembro 
de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade 
e periculosidade. 

Estabelece o direito de preferência à aquisição de terras públicas, 
e dá outras providências. 

Reformul;~. critérios de reajustamento coletivo de salários das 
categorias profissionais, e dã outras providências. 

Dá nova redação ao art. 311 do Código de Processo Civil. 
Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras 
do exercício de profissões. 
Dispõe sobre requisitos a serem incluídos na Carteira Profissional 
dos Marítimos. 
Torna obrigatória a prova de qu.i.tação das contribuições do Fund? 
de Garantia do Tempo de ServiÇO, para que as empresas pratL
quem os atos que especifica, e dá outras prm;id(·ncias. 
Altera o art. 10 da Lei n9 5.107. de 13 de setembro de 1966, 
.que C'ria o l'undo de Ga_rantia do Tempo de Serviço. 
Dá nova redação ao art. 39 do Decreto-lei.~') 3_89,. d~ 26 de 
dezembro de 1968, que dispõe sobre a venf1caçao JUdicial de 
insalubridade e periculosidade. 
Estabelece novo critério para a distribuição da contribuição sin-
dical, e d_ã outras providências. _ 

:-:s::~~o~ a~f!S:;J~d~r~~P~ ~oul:ret, 1~~~~e~~~~~n:o~ is1gn~: 
Lei n(l 5.890/73. 
Dispõe sobre o abatimento no Imposto de :aenda_ ~evido, _da 
empresa que tiver 50<::í.: de empregados em fru.xa etana supenor 
a 40 anos. 
Inclui no elenco de ações de rito sumarissimo a do fiador para 
exonerar-se da fiança prestada sem limitação de tempo. 
Acrescenta § 29 ao CPC para condicionar a concessão da li~ar 
in initio litis a prévia audição do réu, quando forem v~os, 
exigindo ainda a citação do BNH ou rn'CRA, conforme seJa o 
imóvel urbano QU rural. Torna obrigatória, também, a interven
ção do Ministério Público. 
Faculta às pessoas físicas deduzirem, para efeito de abatim~to 
do Imposto de Renda, as contribuições que f~rem aos Diretónos 
dos Partidos Politicas, e dá outras provld~nctas. 
4.crescenta dispositivos à Lei n(l 2.604, de 17 de setembro de 
1955, que ''"regula o exerc!cio da enfermagem profissional". 
Eleva de 5 para lOo/c do salário mínimo a cota do salário-família 
devida aos empregados que percebam até cinco salários minímas. 

Institui o adicional de perkulosid.ade para os eletricitãrios. 

Acrescenta dispositivos à Lei n9 2.800, de 18 de junho de 1956, 
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Química, dispõe 
sobre o exercício da profissão de qtúmico, e dã outras provi· 
dências". 



NO Autor Ement~ 

111/76 Leite Chaves Altera a redação do art. 69 da Lei n9 5.107, de 13 de setembro 
de 1966 (FGTS) para assegurar aos empregados optantes, com 
dois ou mais anos de serviço, um adicional correspondente ao 
valor dos depósitos feitos em sua conta vinculada, em razão de 
despedida sem justa causa. 

112176 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivos à Lei nl' 2.800, de 18 de junho de 1956, 
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Quimica, dispõe 
sobre o exerciclo da profissão de químico, e dá outras providên-
cias". 

114176 Leite Chaves Altera a Lei n(l 6.268, de 24 de novembro de 1975, fitando 
multa pecuniária para os responsáveis pelo protesto de títulos 
já pagos. 

119/76 Nelson Carneiro Acrescenta dispositivo à Lei n9 2.800, de 18 de junho de 1956, 
que "cria os Conselhos Federal e Regionais de Quimica, dispõe 
sobre o exercido da profissão de químico, e dã outras providên· 
cias", 

123/76 Nelson Carneiro Concede a gratificação de Natal aos vendedores autónomos, e dã 
outras providências. 

126/76 Osires Teixeira Autoriza o abatimento dos aluguéiS da declar-ação de -rerld;~s de 
pessoa fbka, e dâ outras providências. 

130!76 Nelson Carneiro Introduz alterações no Decreto-lei n') 389, de 26 de dezembro 
de 1968, que disp\ie sobre o adicional de insalubridade e peri· 
culosidade. 

133!76 Nelson Carneiro A~'l'escenta dispositivo ii ConsolJUação das Leis do Trabal)lo. 

138/76 Nelson Carneiro Modifica dispositivos do Decreto-lei nll 7, 661, de 21 de junho 
de 1045, e do Decreto-lei n\l 75, de 21 de novembro de 1966, 
para o fim de compatibilizar a legislação que trata da incidência 
de juros e correção monetária aos débitos de nature:m traba-
lhista. 

147/76 Franco Montoro Determina que os empregados de estações do interior farão jus 
à remuneração correspondente ao regime de ''prontidão", pelas 
horas que excederem, às da jornada l!Ormal de trabalho. 

148176 Nelson Carneiro Estabelece normas de assistência ao e..-::cepclonal e autoriza a 
criaçlio da Fundação de Assistência ao ExcC!pclonal - FUNASE, 
e dá outras providências. 

150176 Nelson Carneiro Considera circunstflneia atenuante da pena o fato de ter sido 
o agent~ menor abandonado. 

154/76 It::tlívio Coelho --~o.\ssegura ao empregado Vereador as vantagetJs dos arts. 471 e 
472 da CLT. 

158176 Vasconcelos Torres D1Spõe·-·so6re termlnals de transportes terrestres, e dá outras 
providências. 

164/76 Nelson Carneir() Altera a rcdação de dispositivos do Decreto-lei nll 5, 844, de 23 de 
setC!mbro de 1943, e dá outras providências. 

166.'76 Vasconcelos TorreS Garante pagamento de juros c eorreção monetária sobre quantias 
depn~itadas compulsrJriame:Jte. 

169/76 Franco Montoro Dispõe sobre os cursos de Fo:10audiologia, regulamenta a pro-
fissão de Fnnoaudiólogo, e dá outras providências. 

170/76 rtalivio Coelho Acrescenta dispositivo ao art. 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n~ 5.452, de 1<? de maio 
de Hl:\3. 

17{lf76 Nelson Carneiro Acrescenta e modifica dispositivos no Decreto-lei nll 18, de 24 de 
agosto de 1966, que dispõe sobre .:J. profissão de aeronaut~. 

185.76 Franco Monloro Dispõe sobre o enquadramento das empresas locadoras de servi-
ços nos aeropcrtos. e dá outras providCncias. 

!'36/76 Nelson Carneiro Acrescen_ta parãgrafo ao art. 164 do Deereto·lei n'1 5.452, de 
1 '1 de maio de 1943. 

189/76 E>clásio Vieira Ao:rescenta ~ 59 ao art. 65, da Lei n'1 4.504, de 30 de novembro 
de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da Terra. 

191/76 Nelson Carneiro Acr-escenta dois parágrafos ao artigo 39 da Lei n9 5.107, de 1S de 
setembro de Hl66. 

196,i76 Nelson Carneiro Assegura a transferCncia da matdcula de unh•ersitãrios funcio· 
nários públicos estaduais, nas condições que especifica, 

207/76 Robt-rto Saturnino Altera a legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natureza. 

210176 Nelson Carneiro Dá nova redação ao art, 39 do Decreto-lei n'1 389, de 26 de 
dezembro de 1968. 

216176 Nelson Carneiro Alfi!r-a a redução do art 729, da Consolidação das Leis do Tra-
balho (Decreto-lei n9 5.452, de 1'1 de maio de HJ43). 

217 "76 F'ranco Montara Dispõe sobre a transferência do aeroviário, e dú outras provi-
dências. 

220. 76 E•·elásio Vieira Estende aos titulares de firmas individuais, sociedades por cotas, 
sócios-gerentes, dirctore~ de sociedades anônimas e equivalE"ntes, 
o rcg:imc do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

221176 Franco Montara Autorita a aposentadoria do aeronauta independentemente de 
sua idade, equiparando-o aos segurados que têm direito à aposen-
tadoria especiaL 

222/76 Evelásio Vieira Dispõe sobre dispensa de documentação nosolôgica em procE"ssos 
de pensão militar de ex-combatentes da FEB falecidos, e dá 
outras providencias. 

225/76 Nelson Carnciro Acrescenta dispositivo à Lei nll 3.807. de 26 de agosto de 1960 
tl.ei Orgânica da Previdência Social). 

226!76 Nelson Carneiro Altera a r e dação do ~ 59 do art. 10 dó! Lei nll 5. 890, de 8 de 
junho de 1973. 

227/76 Nelson Carneiro Dá nova redação ao § 1~ do art. 59 e ao § 2'1 do art. 61, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

232176 Fausto Castello-Branco Descaracteri:m pensões civis e militares de qualquer natureza, 
como rendimentos tributáveis para fins de Imposto sobre a 
Renda. 

233!76 Nelson Carneiro Institui saJário adicional para os trabalhadores que prestem ser-
viços em atividades em cantata permanente com energia elétrica, 
em condições de perlculosldade. 

234/76 Franco Montara Assegura direitos à promoção e aproveitamento do empregado 
em atividade privativa de babilitaçâo qualificada. 

236/76 Leite Chaves Concede ao piloto privado o direito' de contribuir, como autô· 
nome, para PrevidCncia SociaL 

239176 Vasconcelos Torres Dispõe sobre a proibição do uso de corantes nos alimentos indus-
triuliz-ados, e dá outras providí!nrias 

"' Autor 

240176 Vasconcelos Torres 

241176 MatU'O Benevides 

245/76 Franco Montoro 

247/76 Nelson Carneiro 

2sons Nelson Carneiro 

253/76 Nelsoo. Caro.eiro 

255176 Vasconcelos Torres 

260/76 Vasconcelos Torres 

262/76 Vasconcelos Torres 

265/76 Agenor Maria 

270176 Vasconcelo~ Torres 

271/76 Vasconcelos Torres 

280/76 Nelson Carneiro 
281/76 Vasconcelos Torres 

282/76 Nelson Carneiro 

284176 Nelson Carneiro 

289/76 Nelson Carneiro 

298/76 Nelson Carneiro 

299/76 Nelson Carneiro 
S00/76 Nelson Carneiro 

303/76 Vasconcelos Torres 

304/76 Vasconcelos Torres 

309/76 Nelson Carneiro 

310176 Nelson CarnC!iro 

313176 Otair Becker 

317/76 Eurico Rezende 

318176 Marcos Freire 

005/77 Osires Teixeira 

007/77 Osires TE"ixeira 

008/77 Nelson Carneiro 

011177 Nelson Carneiro 

012177 Franco Montoro 

014177 Nelson Carneiro 

019/77 Franco Montoro 

021/77 Nelson Carneiro 

023177 Oslres Teixeira 

026/77 Oslres Teixeira 

028/77 Nelson Carneiro 

030/77 Nelson Carneiro 

032/77 Osire-s Teixeira 

033/77 Nelson Carneiro 

035177 Vasconcelos .Torres 

036/77 Vasconcelos Torres 

Ementa 

Altera a redação do§ 19 do art. 2<? da Consolidação das Leis 'do 
Trabalho. 
Revoga a Lei nll 5.453, de 14 de junho de 1968, e dá outras 
providências. 
Assegura ao proprietário do solo preferência para pesquisa e 
lavra de minérios. 
Introduz modificação na Lei n<? 3.807, de 26 de agosto de 1960 
(Lei Orgânica da Previdência Social). 

Dispõe sobre restrições à aquisição de munição p,ara armas de 
fogo, e dá outras providências. 
Dispõe sobre o exercido da profissão de Artista, e dá outras 
providências. 
Dispõe sobre a proiblção de aterrar terrenos de marinha, e dá 
outras providências, 

Acrescenta dispositivo à Lei nQ 3,890-A, de 25 de abril de 1961, 
que autoriza a União a constituir a Empresa Centrais Elétricas 
Brasileiras S~_. --:-_ELETRO~. e dá outras providências. 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia aprovação oficial à 
fabricação em série de novos modelos de veicules automotores, 
e dá outras providências. 
Elimina a rodgência do período de carência para concessão, pelo 
INPS, de benefícios em virtude de incapacidade para o trabalho 
ou morte do segurado. 
Dispõe sobre a proibição de abate de matrizes bovinas, pelo 
tempo que especifica, e determina outras providências. 
Autori7.a o Poder Executivo conceder pensão especial à Senhora 
Sara Lemos' Kubitschek de Oliveira, viúva do ex-Presidente da 
República Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
Disciplina o exerdcio da profissão de detctive particular 
Estabelece ã obrigatoriedade de garantia, a ser dada pelo fabri
cante, para os pneus c-omercializados. 
Introduz alterações na Lei dos Registras Públicos no que se 
refere à averbação, no Registro de Imóveis, das sentenças de 
desquite, nulidade ou anulação de casamento. 
Modifica o * 21' do art. F' do Decreto-lei n'1 75, de 21 de novem
bro de Hl6(l, que dispõe sobre a correção moneUiria dos débitos 
de nature:m trabalhist~. 
Autoriza o Banco Nacional da Habitação a criar Departamentos 
de ConstrL<ç.io c de Venda de imóveis residenciais. 
Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei Orgânica da Previdência 
Social, c dá outras providências. 
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 
Dispõe sobre gratificação por tempo de serviço, aos trabalhadores 
sob o regime da Consolidação das Leis do Trabal!lO. 
Veda a reeleição para o período imediato, de dirigentes das 
Federações e Confederações Sindicais. 
Modifica atribuições dos Consellios Federal e Estaduais de Edu· 
-cação, e dá outras providências. 
Dá nova redação aos ~ ~ 1 '1 e 2'1 do ;lrt. 535 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Dispõe sobre o mon\aulc em forma de percentual do salário
famllia concedido aos empregados regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Consider-1 como paiTela não tributâvcl do Imposto de Renda os 
proventos da ]natividade e as pensões pagas pelos cofres públicos 
ou por Instituição de previdência social. 
Dispõe sobre o sal.irio minimo.aula de profe~sorcs sujeitos ao 
regime da Consolidação das Leis do Trabalhu, e dá outras pro
videncias. 
Estabelece a obrigatoriedade dE' as emissoras de rádio e televisão 
reservarem borãrios idênticos aos concedidos gratuitamente aos 
órgãos governamentais, aos partidos político<; de oposição. 
Estende ãs entidades de fins educacionais e culturais a isénção 
pre,•ista na Lei no:> 3.577, de.; dE' julho de 1959. 
Autoriza abater da renda bruta das pessoas físicas as despesas 
c-om locação residenci31. 

Dispõe sobre o exercício da profissão de Médico-Residente, e dã 
outras provid,lncias. 

Acrescenta parágrafo a.o art. 82 do Código Civil, que trata da 
validade dos atos jurídicos. 
Assegura direitos dos empregados no caso de íalônda ou concor• 
data da empresa. 
Dispõe sobre o rateio da pensão da esposa c companheira de 
segurado do Sistema Geral da Prcvid~:Oncla Social. 
Estipula prazo para a conclusão de lllijul!rità relativo a apurnção 
de !alta g1·avc do empregado estável. 
Disciplina o cll:erctcio da profiSiião de Técnico Agricola. 
Dispõe sobre a inclus<io da companheira como dcpcndl'!nle, para 
efeito de Imposto de Renda. 
Acrescenta inciso ao art. 18 da Lei n<J 4. 506, de 30 de novembro 
de 1964, que dispõe sobre imposto qut' recai sobre as rend~s c 
proventos de qualquer natureza. 
Introduz alterações no te:-:to da Lei n\' 4.898, de 9 de dezembro 
de 105Z:, que regula o direito de representação e o processo dt! 
responsabllidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso 
de autoridade. 
Dispõe sobre condições para a remuneração de férias de empre• 
gados regidos pela CLT. 
Co::~cede isenção de Imposto de Renda aos proventos dê pensões 
das pessoas físicas maiores de 70 anos. 
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trab~lho, visando 
modüicar, em parte, o critério ele ~esignação de Jmz Substituto 
de Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. 
Dispõe sobre o funcionamento dos museus, aos sábados, domingos 
e feriados, e dá outras pt'Ovidências, 
Regulamenta a venda ao público de seguro facultativo de aciden
te pessoal para cobrir os riscos nas viagens realizadas em Onlbus 
de transporte coletivo. 



Março de 1980 

N• 

038177 Oslres Teb:.eira 

039/77 Otto Lchmann 

040177 Nelson Carneiro 

041177 Nelson Cameiro 

042177 Nelson Carneiro 

043/77 Nelson Carneiro 

054/77 Vnsc:.QDcclos Torres 

055/77 Vasconcelos Torres 

058177 Nelson Carneiro 

065/77 Vasconcelos Torres 

067i77 V:!s~·ont!t•los Torres 

070/7'{ V:~sconcrlos Tot-res 

nH/77 \'ns{·tm<.'elo~ Tot·res 

07[) 77 Nelson C'amciro 

'.1:7 77 fnl.llt'n 1\lontoro 

073/77 Nelson C'arneiro 

()j\l/77 Fran<.'o 1\IOLLttn·o 

lt';] 77 NcL5o!l Carneiro 

082 i7 Ilalivio C'oe\ho 

013-l/77 Otlo Lehmann 

0!)3/77 Franco l'llontoro 

095 77 Franco Montoro 

096 77 Nelson Carneiro 

098/77 Italivio Coelho 

102177 Franco Montoro 

105· 77 Vasconcelos Torres 

107 77 Nelson Carneiro 

108177 Vasconcelos Türres 

111/77 VasconcelOs Torres 

112·17 Mattos Leão 

122 17 Jarbas Passarinho 

131177 Nelson Carneiro 

133/77 Vasconcelos Torres 

134 77 Nelson Carneiro 

137 77 Otair Becker 

139/77 Nelson Carneiro 

140/77 Nelson ('arneit·o 

1-1,2 77 Nelson Carneiro 

\-1,6 77 Uali1·io t'oclho 

I.J-il/77 nsit·e~ Teb:C"ira 

150177 Frant·o ~tontoro 

151/77 NelliOll t'al'nelro 

t:i2/i7 Ncls~n Carneiro 

155 i1 Luix r·avalcanll.' 

160 "77 \'asconcelos Torres 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Sedo II) 

'Ementa 

Di~põe sobre o abat:mento,. n~_ !end~ )Jr_>,Jja das pessolls físicas, 
de quantias aplicadas na ;,quisi~iio de casa própria. 

Altera o art. 3<? da Lei n<? 5 ,_85!J, de 11 de dezembr9 de 1972. 
Di!lpfie solJrc o r~rolhimcnto de imposto inddC"nte sobre as gra· 
vaçõcs sonoras c dá outras providt!ncias. 

Suprime o p:1r.?.gra!o Üllko do art. 709 do Côdigo de Processo 
CiYil. 

Q.i!_nova redaçfto ao ~ 5'.' do ar!. 12 da I..e_i n°_ 5.8~QLde_8 de 
junho de 1973. 
Alter:~. dispositlvo do Decr"to·ki n<:' 999, (lC 21 çle outubro d;J 
19(Hl, que dtspõc sobre a Tax.::~ Rodoviliria únio::-a. 

Di.~cip1ina o funrio11amento das bibliotecas que recebem recursos 
do cr5.l'in. 
Dispõesoln·e a obrigatoricdndc do u~o de m~scaras: pelos que 
trnbalham (.>m oficinns de .:lUIQmÔvl!is. 
Dispõe sobt'e a validaçflO, cm C<lráter <?xccpcional, do curso ~·on
duído cm csc;_ola _de nh'cl supcdor não reconhecida. 

.'\Sl;;CJ::UI'!!. ~os-cmprcJ::rdns npt:~~tc~ pelo sist<:'ma do Funda de 
Garantia do Tempo de SN·viço o direito nos jut·os c corr~~!ir1 
mouetttrin. so!Jt•e o valor depositado. C>m q11alquer hip6tc~c de 
extinção do ClHLtJ·ato de lrab.:!lho c d;i 0\Ltra~ providências. 

Dbpõc sobre aposentadoria e~pccial p~ra met~lúrgicos. 

A~segm•a· a-Qs <:'lllprcgacltJ5 o direito de prd('r[•ncia par:~ ~'.t"llS· 
c-rcvct· 20'; tlt>:> ~ume:.1to~ c1c t•apital t·eati~:alu.s por sucicd~tle~ 
:~nõnima~ 
in~lt.;i Pt'efeilns, \'il'e-Pn'fcitos c Ycrendot·es _C'lllre os ~ontribuin-
lt·.~ facultativos tlo JP('. -
,,:Jrvd\17. nwdilicaç;;to 1'n ('Oil~olid:\Ç[lO elas Leis rln Tralm!ho. 

~~~~~~1;1i;~~s a t~~a~\1~1 ~~~~;:da~ó;l~~~-~~lg~~~~.h~or~t ft!~;~s a p~f:~~~~f 
ni~trar;:ltl Pública oa 0rgfto da ~dmini.-;tr:u.;iio indireta. 
Dú n()V:I rcdaçilo :w~ it~'n:: c1" ~ 3" d:> arL iU da Lei n'.' 5.8íJO, de 
S de iunlto dl• 107:'1 
Di.!lemtina n aplka<,:it<l mínimr~ de 20'-, da renda aquid:l da 
J.otel'la I~.~pnrtiva nos munidpio~ d~, p .. i:d:·n,i;t ela receita. 

Dispôe ~:Jl;t'e r·rilérios para a conc·e~sii.o de adidon:~! de ins3!U.· 
brldaclc no~ tt·abalhndot·es 
:\Itera o it~m I Õt) ar L 73B da Lei n<:> :; . 3fffi, d!! 11 de janl;!iro 
tlc i!)j3- ('údi!:,o de Pr<.>l'c;;:;o C'ivll. 

Altera dbpositivos do Código de Pr()tC~~o ('iyi! relativos à exe
t•uçào de pre>laçil:-~ a!imenticla. 

Derine os t:t·~mcs !;'Ontra o mercado de capilai~ e estabele~'e as 
sanções pc':l:Hs c aclministrativas c-orrespondentes. 

Estabele_tec _que a atuali~aç5o de lribu!u~ niio poderá exceder o 
indicc oficial da eorreção monctâria. 

Dispõe ~obre pr~teçào da~ infm·maçõe~ computarizadas. e dli 
outras pt•ovidCncJas. 
D~el~ram portos de exportação do café produzido e comercia
lizado no Estado de Mato Grosso, os de l?orto Esperança, Muni
l'Ípio de ('orumbá, e de Porto Mul'tinho, 

Determina que as emissoras de televisão e rádio promoverão 
semanalmente p1·ogramas de dobates sobt·e problemas nacionais, 
est~duals ou municipais. destinados ao esclarecimento e formação 
d\·t~·n da pupul~ç5o 
Dispõe .~obre a concess5o do salârio-familia aos trabalhadores 
autõnomos.. pelo Si~tema Geral da Previdl•ncia So!.'ial. 
Acrescenta i 4" ao art. 20 da Consolidação da~ Leis do Trabalho, 
apt·ovada pelo Decreto-lei n° 5.-i52. de l" _de maio de 1943. 

D!Epõe ~obi'C a particip:u;iw dn ampregatlo 11os lucros ela em
presa 
Dtspõe sobre a exlgéncia de prova de antentieação para a C"omer
cializ~<:ão rle obra., da :~rtr.:. 

I~te.g:L'a na est.rutut·a do Minis~Crio da Justiça a Polfcia Rodo
,.lána ['c-dera\ c .dá outras prOYidências. 

Dispõe sobre os exames de Yalida~lio pelos advogados. provisto· 
nados e di outras prrwid{·ncias. 

Acresccn'ta parâgrafo imko ao art. 4:73, da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Autori~a a União, as ,\utarquias c ns Sociedades de Econqmía 
Mista a alienar imóveis a ftmdonários aposentados. 

Acrescenta ~ 3'! ao art 10 da Lei n'.' 5.107. de 13 de setembro 
dt! J96!i --Fundo de G:.trantia do Tempo de Serviço. 

,\uloriza a filial,'iiO facultativa â Prcvidl·nda. Social dos DC>pU· 
tado.~ E~taduais, Pt·ef~;,ütos. Vice·Prefeitos e Vereadores. 

/\o;:J~e§l,'e!JJ.il_d.ispositivo a Lei~'·' 4.090,_de. 13 de julho de 1962, 
rt::<.: insti!tLiu a gratificação de Natal para os trabalhadores. 

\'<"da a dispensa do empregado sem ju!ita causa e dá outras pro· 
vidi·m·ias. ' 
:\c:resccnla pnrligra(o único ao art. 5'.' da Con~olitla<,:ão das Leis 
tltl TralJalh!~ 

Cria a Grdem dos Q[kiais d~: Registro de lmó\'eis do Bra~il 
,OJ:iBI, c dú ttll!ras pro,•idênl'ia~ 
Dú nova rE:'daçào ao ~ 3Q do art. 1'.' da Lei n'.< 5.365, de lQ de 
tlr.:Zl'mbr0 de Hl67. que ~Tia a Supcrin!end6nda do De-senvQlvi
mcnto d<l Begião ('entro-Oeste - :-it'Dl~t'O. c dâ outra~ prv· 
ddi'm·ias. 
E~!:tbclece tJllC a enntagcm do tempo de serviço prestado em 
~li\'idaC!L•:: i!Jsahtlm::. ~erit f('ita segundo <:ritérios especiais. 

:krest·cnla ~ -1," ao art. 1". do Detn:to-!ci n'.< 1 .470, de 4 d~ ju· 
11hu de 1976. 
\!lera dispnsiti1·o da Consolida~ão das Leis do Trabalhv, para o 
fim de aperfeiçoar o funC'ionamento da~ romi.<:~õcs Internas de 
i'l'<:vcnclin àl! :\cidentes rar!. 164). · 

. \Itera a redaçlio do ~ I'.> do :lt'l, 36 e do art. 64 da Lei n'.' 4. 870, 
tll! 1'> de dcz;;>mblo de 1965 

l~cnta os t:i:xis do pagamE:'nto da taxa çle pedágio. 

N' 

161/77 

. 165177 

167,77 

172177 

175177 

17B 77 

179 77 

181177 

184177 

185 77 

186 '77 

188/77 

189177 

193.'77 

191:77 

J\)5/77 

HH:i/77 

tna 77 

200 "77 

201177 

203177 

20G 77 

207 77 

208/77 

209/77 

213,."77 

214 77 

216177 

217177 

218 77 

219 77 

220/77 

222177 

2Z3/77 

2-24.'77 

225177 

226/77 

227.:77 

22B '77 

230/77 

231177 

233."77 

235 77 

- 2.38 77 

Autor 

VaSC()IlCt!!os Torres 

Franco Montoro 

Osircs Teixeira 

Franeo Montoro 

Nel.'\on ('arneiro 

Nelson ('arneiro 

Nelson Carneiro 

Italivio Coelho 

Otair Bt!cker 

Nel~otl \arneiro 

José Sarney 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 

FrãnCo Montoro 

Nelson Carneiro 

llenrique de La 
I!OefjUe 
Franro 1\!ontoro 

:-.:etson Carneiro 

Nelson C'arnuiro 

HcltorUias 

Ncl~on Carneiro 

Franco :O.tontot·o 

Italivio Coelho 

Nelson Carneiro 

Nelson Carnerio 

Vasconcelos Torres 

Nelsoll Carneiro 

VaSc-oncelos TorrE:'s 

Nii'ison Carneiro 

Orestes Quêrcia 

NE:'lson Carneiro 

Nelson Carneiro 

IÚ!livio Coelho 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Vascõncelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Franeo Montoro 

Braga Júnior 

Nelson Carneiro 

Evcllisio Vieira 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 

Dra,t:a J'Unior 

Sexta~feira 7 145 

Ementa 

Fixa normas eomplementarea à aposentadoria do servidor pÚ· 
blieo . 
Estabcle~e que a gratificação paga aos ditetores de empr~sas 
públicas c de economia mista será tambCm devida, proporcional· 
mente, aos respectivos empregado~ 

Dispõe sobre processo e açiio dissolutôria do vínculo matrimo· 
nial. 
Estende ao empregado domestico a proteção da legislação de aci· 
d~:llcs do trabalho. 
i\('1"{o~Cé'nta parágrafo ao art. 73 da Lei n° 5.108. de 21 de setem
bro de 1966 lCôdigo Nacional de Trânsito). 

Introduz alterações na Consolídação das Leis do Trabalho, para 
o fim ele asse-gurar estabilidade provisória ao trabalhador dll· 
rantc a tramitação judicial da rcclamatória trabalhista. 

Dã nova reda~ão ao e;~put do ~rt. 1 \! da Lei n·.' 6. 243, de 24 de 
setembro de 1975. 
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Altera o ~ 3\> do art. 121 e o ~ 6'.' do art. 129 do C'ódigo Penal 
1Dc~rcto·lrü n'.'--2. 848~ de 7 de dezembro_ de 1940). 
At•rescenta parúgra!o ao art. 2'1 cta Lei n'.' 5.194, de 24 de dezem· 
bro de 1966. 

Altera artigos do Código C'ivil e do C'ódigo de Processo Civil, e 
dú outras pro\•idCncias. 
1nlrodttz alterações na Lei n<:' 1).147, de 20 de novembro de 1974, 
para determinar a divulgaçã() dos elementos que dão origem ao 
fator de reajustamento salarial. 

Dí~põc sobre padrões a serem observados nos veiculas de trans· 
porte coletivo 
Estabelece que, quando o empregador deixar de depositar () 
FGTS, o empregado poderã considerar rescindido o contrato e 
pleitear a devida indenização. 
Intt·odu~ alterações no artigo 791 da Cons()lidação das Leis do 
TrabalhJ. para o.'Ouceder aos sindicatos poderes de reprc~entação, 
independentemente de mandato. 

.\Itera 11 art. 1\' da Lei n<:' 5.063. de 4 de julho dt' 1966. 

F..lililbelcee nmlta de lO'' ao dia. sobre a importância de•·ida, 
quando o banco dcpositãrio não liberar, em 10 dias, o_ FGTS. 

Introduz alteração no~ 1'-' de ar\. 5'.' da Lei n<:' 3.807, de 26 de 
a~osto de 1960, para o fim de determinar a filiação previdcn
ciitria obrígntória dos ministros de confissão religiosa. 
\crcstenla dispositivos il Lei n<:> 6.195, de 19 de dezembro de 

19'74. 

l.ituila (J cun,lrdo dc'1ivros a estabelec-imentos especializados nv 
ramo, e dá outras providl'ncias. 
·\crescenta dispositivo à Lei n'! 5.107, de 13 de setembro de 1966. 
que ''l'rin u Ftmdo de Garantia do Tempo de Serviço". 
PermitE:' a entrega de correspondt!ncia comE:'rcial por menores 
~Maminhadoc; i1s empres.?.J: por entidade~ de serviço social ou 
pelos Juizos de Menores, 
Assegura transferCncia de matricula a universitário que, por mo
tivo de- casornento, mudar de domicilio, e dá outras providências. 
.'\creseent:\ parágrafo ao art. 453, da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
Introdu:o: alte-rações na Lei n'> 5 .107, de 13 de setembro de 1966, 
que instituiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Ser
vtço. 
Fixa prazo-limite para o registro de diplomas de curso superior. 

Acrescenta dispositivo à ~i n~' 1.046, de 2 de janeiro de 1950, 
rtue dispõe sobre a consignação cm folha de pagamento. 

Institui o segtlro de vida obrigatôrio nas vendas de e1etrodomês· 
ticos e vekulos automotores. 
1nlrodtl~ modificação na ConSolidação-das Leis do Trabalho. 

J)ispõc sobre a proibi~~o ·ae financiar ou garantír a construção 
di' edifbos de mais de seis andares pelas entidades intE:'grantes 
do Sistema fo'lnanceiro de Habitação, e dli outras providências. 

.-\ercsccnta parágrafo ao artigo 5'1 da Lei n° 3.807, de 26 de 
a~:::stv d_e w·~J lLei Orgânica da Previdência Social). 

·\Itera dispo~>iliYo da Consolidação das Leís do Trabalho. 

Dá nO\'<l. t·edação ao arl. 487, da Consolidação das Leis do Tra
balho. 
Dâ nova redação ã letra a, do item lll, do pat•ágrafo único, do 
r~rt. 283. da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Dispõe sobre liquidação de saldo devedor cm operações de fi
nanciamento 
Proíbe pagamento de "royalties" por uso de marcas de indús
tria e comércio. 
Erige em monumento nacional o conjunto arquitetõnico, imóvel 
c Iogradouros que especifka na localidade de Conservatória, 
Distrito do Municlpio de Valença, Estado do Rio de Jaueiro. 
Elimina do Código Eleitoral injustificada discriminação contra 
o hanseniano. 

Fixa em Brasília-DF a sede da S1.tperinfN,dêneia ela BtJn·acha 
- SUD!-IEVEi\. 
Rcs_erva aos jorna!i::;tas pmfi~sionais IDC~·reto-Iei n~' 972, de 1969) 
o exer<lcio das fun~õcs té~nica.~ que espe(•ifica. 

( 'nmp!cmcnta normas gerais sobre de~portos, e dá outras provi· 
dt!ndas 
;\ttera a Lei n<? 4.655, de:! de junho de Hl65. (]tle dispõe sobre 
a legitimaçiio adotiva. 

Determina a concessão de féJ'ias de 30 dias aos empregados cujo 
período aqui~itivo se iniciou antes de 1'/ de maio de 1977 . 
Dispõe sobt'C a tt·an~feei!nda d:~ sede da Centrais E1êtricas de 
NorteS:.\.- ELETRONORTE - para Manaus, Estado do Ama-
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"' 
239 '77 

245. '77 

246_ 77 

248.'77 

24.9_ 77 

250/77 

251.'77 

252'77 

254.-77 

2;)'"'5.'77 

256.-'77 

2S7'77 

259/77 
260 "77 

262:77 

264. 77 

265.177 

267 77 

:::as 77 

270 7'i 

272- 77 
273 77 

274 •7i 

275 '77 

!ri'Ci 77 

277 77 

281!77 

282/77 

283.'77 

287/77 

288.77 

290. 77 

291 "77 

292.'77 

294 '77 

295_ 77 

296.'77 

2íl7 -n 

298 '77 

300 -77 

Autor 

Nelson C'arnelro 

Osires Teixeira 

Oslres Teixeira 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Vaseoncelos Torres 

Vilsconcelos TorrêS · 

Vasconcelos Toires 

Franco Montoro 

Nelson Carnelro 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 
Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Dirceu C'ar:l:}~:l 

1'{('1.~on C'arnefro 

o~ire~ Teixeira 

O.•h·c~ Tei:-:cirz 

Nelson C'afneiro 
Nelson Cameiro 

():;irC's Teixeira 

O:Sirc;; 'feixcir:~ 

Osircs Teb.:ein:Í 
N~lson Cal'Jlciro 

Btaga Júnior 

OSires Teixeira 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 

Otto Lebmann 

Italivio Coelho 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneit·o 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Nelson Cameiro 

lta!ívio Coelho 

Nelson Carueiro 

lntiZ:lihiZ :iui!rações na Lei n<:> B. 194, de 19 de dezembro di! 1974, 
r1ue "dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais cau
sados por veiculas automotoras de via terrestre ,ou por sua carga, 
a pessoas transporladas ou não'', 
Isenta do Imposto sobrt> a Renda as pensões e os proventos de 
aposentadoria ou reforma. 
.\crest•enta inciso ao art. 473 da Consolidação das Leis do Tra· 
balbo, que dispõe sobt·e ausência de empregado ao serviço sen1 
prejuízo do salário. 
Dispõe sobre regulamentação do exercido da profissão de psi· 
canallsta clínico. 

~e1f~àa p!~":~~~e!;~éni~ep~~d~ct~n~is~~~r~~~lg~e;r~f;~~se~ 
Dá nova redação ao parágrafo Unico do artigo 146 da Consoli· 
dação das Leis do Trabalho. 
Assegura aos contribuintes do slstema previdenciário o dit·eito 
a contagem do e!etivo tempo de serviço, cm qualquer hípótese, 
para efeito de aposentadoria. 
Faculta ãO-effipregado rescindir o contrato de trabalho quando 
ocorrer alteração unilateral do mesmo por parte do empregador. 
Dá nova redação ao artigo 73 da Consolidação das Leis do Tra· 
ba!ho.. 
Atribui aos Sindicatos de Trabalhadores a possibllidade legal de 
reclamarem em Juízo, adicionais de insalubridade e pericu!nst
dade, 'llm beneficio de seus associados. independentemente de 
outorga especial de poderes. 
Altera a redação do art. 69 da Lei n'.' 5.107, de 13 de setembro 
de 1966, que instituiu o regime do f'undu dll Ga1·antia do Tem!=JO 
de Serviço. 
Acrescenta um parágrafo ao artiio 248 da Consolidação -das Lcl~ 
do Trabalho, para instituir rodfrio em beneficio do tripulante tle 
embarcações quando realizada ~·iagem de grande pcreur~o 

Dispõe sobre apo~entadoria especial para telefonistas. 
.\crescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, para 
o fint de instituir o salário profissionaL 
Proíbe considerar como receit:t das empresas pUblicas e socÍe· 
dades de economia mista os auxílios e subvenções, para o fim 
de participação dos respectivos dirigentes. 
lJá nova redação ao art. 687 do Código de Processo Civil. 

Co;1ccde ao funcionário público, que cl>:erça profissão liberal po.>lo 
regime (\a CLT. aposentadoria nos termos da Lei n~ 1. 711. 
.\ssegura. bolsa de estudo aos componentes de equipes esportiva.;, 
lia•; cond1ç6es que estabelece, c dá outras providencias. 
J'b:a obrigatoriedade de exibiÇ:ão de filmes nacionais na teiCVIS~') 
c dá outras providências. 
l.lispõc sobre o finanelamento de bolsas de estudo a estudantes Uc 
cursos ·de 2~ Grau. 
,\( reSC'C!lta dispositivos ã Consolidação das Leis do Trabalho. 
Tr~ta de :"l'l'~tuid~dc de re.,.;i~tro Civil de pessoas carentes de ,·c· 
''1!\'S'OS. 

- Fixa valores às bolsas distribuídas pelo Programa Espcdal de 
l\t.ba;; Ue l::sU.u.io 1PEBEJ. e dá outl·as provid<!ndas. 
·\Hera o parágrafo 1 (I do art. 3° do Dect·eto-Iei n<:> 389, de 25 
de .dezemb~o de Hl6a, que "dispõe sobre a verificação judid~l 
de msalubndade e pcriculosidade" c dá outras providências. 
Institui o Dia Nacional da Pewárla. 
.\Itera a rcdação do ~ IY' do artigo 10 da Lei n(l 5.890, de 8 de 
junho de 1973, e dá outras providências. 
Dispõe sobre a antecipação de férias esc.olarcs em coincidênda 
com o periodo de realização do XI Campeonato Mundial de Ftl· 
te boi. 
AcreSêênta- padgrafo ao arL 70 da Lei nll 5.108, de 21 de se· 
lembro de 1966. 
Acrescenta dispositivo ao art. 589 da Consolidação das Leis do 
Tmbalho. 

Estende aos empregados domésticos o direito a férias anuais 
remuneradas de 30 (trinta) dias. 
\'cda aos estabelecime11tos bancários alterar, sem prévia co· 
municaçio e divulgação, as normas de atendimento ao pUblico. 
Altez:a o caput do art. 28 do Decrcto·lei n<:> 898, de 29 de setembro 
de 1969, que ··define os crimes contra a segurança nacionaL a 
ot•dem politica e social, estabelece seu processo e julgame!ltíl. ~ 
dá outras providências. 
1\l·re . .;centa dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. de· 
!t>t·minando a incidência de juros e correção monetária sobre: as 
mul!as 1rabalhi~tas. 
Dá nova redação a(l art. :i46, da Consolidação das Leis do Tra· 
baill<.). 
Dâ 110va rcdação ao art. 379, da Consolidação das Leis do T1·a· 
ballto. 
Estende o direito ao repouso semanal remunerado aos empre
gados domésticos e comisslon!stas e determina a inclusão das 
horas extras, habitualmente prestadas, no cálculo da remunel'<l
ção devida durante o repouso semanal. 

fa~e~~;ad:e1~a.f:.o ao art. 12, letra c. da Lei n? 6.019, de 3 de 

.\crescenta parágrafo ao art. 9? da Lei nll 5.107, de 13 de s(}> 

lembro de 1966. ronumerado o atual parágrafo Unico para * I'.' 
Mtcra dispositivos da Lei nll 6.024, de 13 de março de 1974, 
que "dispõe sobre a intervenção e a liquidação axtrajudid:ü de 
instlhdções financeiras, e dá outras providências". 

Allera a Lei n'! 6.091, de 15 de agosto de 1974, a íim de per· 
mitir ao eleitor inscrito no Distrito Federal, mas natural !le 
outra Unidade Federada, votar nas eleições para o Congre~~o 
Nacional. 

301 77 Vasconcelos Torres D<i-riõvã redaçào ao~ 1?, do art. 99 da Lei n~ 5.890, de 1973. 
302 77 1'\eJson Carneiro Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho. para 

"' Autor 

!'!OG 7i N~lson Carneiro 
002- 78 Nelson C'arneit·o 
ú04 78 Henrique de- La 

Rocque 
OO:l -78 ;>.Je\son Carneiro 

00!1 ·73 Ke!;;on Carneiro 

010. 78 Kelsou Carneiro 

013 78 Franl.'o !llontoro 

015 78 Ft·anco Montoro 

Ement:> 

o fini tle estabelecer o regime .:>special dt: rena~ aos tJ·Jput~ntes 
de unidades mercantes utiuizadas de barru afnra. 

Introduz alteração na Consotida<;âo das teis d:; Trabalho. 
Acrescenta item ao art. 411 do C'ódigo de Processo Civil. 
.\Itera dispositivos do Código de Processo Penal e do ('ó(ligu de 
f'ro~e~so Penal Militar. e dii aturas providi•nd~~ 
Dispóc sobt·c a obrigatoricdadc da Lingua 1\)t'tuguc~a nos C'a!>o~ 
f[UC c~pcdfira, c dil outras provid(•ndas. 
1'or11a obrigatório o ensino de Higiene c !:iegurança do '1'1·abalho 
110~ rur~rls de Primeiro Grau. 
Altera a redação do caput do art. 6~. da Lei n'.' 5 .107, de 13 de 
setembro de 1966- 1-'undo de Garantia do Tempo de !:iet'\'i<;n. 
Dispõe sobre a tran~missão, pot· emissoras de ddio e telcvisUo 
vinculadas à Uzúão, de programas de debates sobre pmblemas 
brasileiros e dá outras provid~ncias. 
Estende, sem limite de idade, os benefícios da previdências soeial 
a todos os que exerciam a atividade de empregado dom&.,tiC'O na 
data da publicação da Lei n<:> 5. 859, dí!' 11-12·72. 

016. 78 Nelson Carneiro Dispõe sobre o prazo de validade da C'at'leira do INPS. 
Ot7 '78 Vasconcelos Torres Acrescenta parágrafo único ao art. 6? da Lei n? 5. 107, do 13 de 

setembro de 1966. 
018 78 Nelson Carneiro Incluí na administração das Centrais de Abastecimento S ·.\ -

CEASAs, wn representante dos produtores de cada E~tadl) 
020. 73 Jarbas Passarinho institui o "Dia do Conferente de Carga e Descarga dos Portos 

Nacionais'', 
021 78 Nelson Carneiro Dâ nova redação ao parágrafo único do art. 566 da l<Jnsolidnçfu) 

das Leis do Trabalho. 
022 78 Nelson Carnei.J·o Altera a redação do parágrafo 1<:> do art. 67 da Lt>i Orgânica dn 

Pre\'idéncia SociaL 

02:; 78 Ruy Santos lsentól de contribuição previdênc:iãria as ln~titui~õcs de fins fi. 
lantrõpicos reconhecidas de utilidade pl1blka. t·u,ln .... dir('tort>'i n;·u) 
percebem n.>muneração 

028 78 Vasconcelos Torres Dá nova redação ao lll'l. 649 e pa1•ágrafo prime-iro da C'IHl"oli· 
dação das I..eis do Trabalho. 

031 78 Vasconcelos Torres Determina o rccollill!Jellto do pen·cntual prl'visto n:Í legis!at.;.Ju 
do Fundo de Garantm do Temp:1 de Serv1;;o subn.• as fJU<tlltJas 
pagas a titulo de aviso pr6\·io. 

035 ·73 Franco ~Iontoro Exclui o Municipio d(' C'ubatão, no Estado de Siio Paulo. da Ll•l 
n<.> 5. 449, de 4 de junho de 1968. que declara de intere~sc da 
Segurança Nadonal os Municípios que espedfit'a e dá ()U\1':1~ 
proviMncias. 

039.78 'i'asc-oncelos Torres Dá nova r~daçlio ao artigo 320 da Consolidação das Leis di'! Tra· 
balbo. 

o.n ·73_ Vasconcelos Torres D;i nova redação ao artigo 6?, letra a, da Lei n9 6.024, di! 13 di! 
março de 1974 

042 78 Vasconcelos Torr~s Dá nova redação ao artigo 62, letra b, da Consolidação das Lei~ 
do Trabalho. 

043 78 Vasconcelos Torres r:iâ nova redação aÕ 3.ft. 150 da Como lidação da~ Leis do Tra· 
balho. 

044/78 Fausto Castelo-Branco Inclui disposições na Lei n° 5.108 .. de 21 de setembro de 1966 
!Código Nacional de Trânsito} ex1gindo estojo de emcrgê11da 
médica nos veículos e habilitação dos motoristas à prestação de 
primeiros socorros. 

046 '78 Nelson Carneiro Introduz alterações na Lei Orgânica da Pre\'id~ncia Social, para 

047/78 Nelson Carneiro 

048 '78 Nelson Carneiro 

049/78 Nelson Carneiro 

051;"78 Nelson Carneiro 

052/78 Franco Montoro 

053/78 Nelson Carneiro 

054178 Franco Montoro 

056/78 Nelson Caroeiro 
058178 Nelson Carneiro 

059/78 Oito Lehmann 

060/78 Nelson Carneiro 

061/78 Vasconcelos Torres 

063/78 Vaseoncelos Torres 

064/78 Vasconcelos Torres 

065178 Vasconcelos Torres 

066:-78 Vasconcelos Torres 

057/78 Vasconcelos Torres 

0&8}78 Vasconcelos Torres 

071/78 Nelson Carneiro 

o fim de estender o direito ao auxilio funeral âs pensionistas de 
segur;~.dos. 

Dá nova redação ao art. 46, da Lei n'.' 5. 764, de 16 de de'zembro 
de 1971. 
Altera a redação de dispositivos do art. 89 da Lei nll 5, 107, de 
13 de setembro de 1966. 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de correspondência entre os 
va~ores das bolsas de estudo concedidas pelo ME:C e os cursos 
que se destinam a cobrir. 
Acrescenta parágrafo Unico ao artigo 59 da Lei n'.' 5.107, de 13 
de setembro de 1966- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
Eleva para 100% (cem por cento) do FGTS depositado, a impor· 
tância que a empresa deverá pagar ao empregado, no caso de 
despedida sem justa causa. 
Introduz modifieaçlo na Lei Orgânica da Previdência Social 
(n? 3.B07, de 26 de. agosto de 1960). 
Elimina desigualdade de tratamento no cálculo da complemen· 
taçáo da aposentadoria dos ferroviários. 
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 
Acrescenta§ 6Q ao artigo 13 da Lei nll 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

Estabelece rito preferencial para a tramitação judicial dos pro· 
cessas que mencion;J.. 
Modifica dispositivo da Lei nQ 5.811, de 1l de outubro de 1972, 
que "dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas ati· 
vidades de exploração, perfuração, produção e refinação de pe· 
trólCQ, bem como no transporte de petróleo e seus derivados". 
Institui a filiação sindical obrigatória. 
Dá nova redação ao artigo 467 da Consolidação das Leis do T!'a· 
balho, aprovada pelo Decreto-lei n? 5.452, de 19 de maio de 1943. 
Dá nova redação ao artigo 6? da Lei nll 5.107, de 13 de setem
bro de 1966. 
Dá nova redação à letra f do artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto·lei n? 5.452, de l~'> de 
maio de 1943. 
Dá nova redação ao artigo 11 da Consolidação das Leis do Tra· 
balho. 
Acrescenta parágrafo 39 ao artigo 211 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Acrescenta o item VU ao artigo 473 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
Altera a redação do art. 545, da Consolidação das Leis do Tra· 
ballio. 
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N? Autor 

072 78 Nelson Carneiro 

078 7S Lâz.:uJ Iiarboza 

074;78 l.âzaro Barboza 

075. 78 Vasconcelos Torres 

076- 78 Vasconcelos Torres 

077178 Vasconc<!los T wre'l 

078·78 Nelson Carneiro 

086. 78 Franco Montoro 

08918 Otto Lehmann 

090/78 Nelson Carneiro 

091,78 Franco Montoro 

092 '78 Olto Lehmann 

093 '78 N<!lson Carneiro 

09.;,'78 ltalivio Coelho 

095 78 1\"e!son Carneiro 

0:97_-78 Braga Júnior 

099,'78 Osires Teixeira 

100/78 Franco Montoro 

102J78 ltalivio ('oclllll 

10.3/78 Nelson Carneiro 

110:78 VasconCelos TOrres 

111/78 Vasconcelos Torres 

112/78 Vasconcelos Torres 

113:78 Vasconcelos Torres 

IH 78 Vasconcelos Torres 

115.78 \'nsconf!elos Torres 

116_:78 Vasconcelo.~ Torres 

117 '78 Vasconcelos Torres 

119.78 Vasconcelos Torres 

120.18 Vasconcelos Torres 

121 78 Vasconcelos Tones 

12.3. 78 Orestes Qtlércia 

12-!: 78 Nelson Carneiro 

125.'78 Vasconcelos Torres 

126_178 Vasconcelos Torres 

127/78 Vasconcelos Torres 

129/78 Vasconcelos Torres 
130/78 Vasconcelos Torres 

131 '78 Vasco:tcelos Torres 
133:78 Franco Montoro 

136,'78 Mauro Benevides 

137 '78 Franco Montoro 

141-78 Franco Montoro 

148 •78 Franco Montoro 

146_-'78 Nelson carneiro 
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Ementa 

Introdu~ altt:!ração no Código Nacional de Trânsito 1Lei nO? 5. 10') 
1c 21 de setembro de 1966). 

\Itera o artigo 79 do Código Eleitoral no que se refere à exclu· 
~.lo do eleitor falecitlo. 
·\Itera a Lei dos Registras Públicos, a íim de determinar a co· 
munkaç:lo d:>. ocorrl'ncia de óbitos ao Juiz Eleitot•al da re~pC''· 
Uva Zona E:eiLoral. 
:\mpliã a gratiiicação estabelecida pela'I.ei b~ 4.0!l0, de 13 de 
julho de l!l62. 
Dá nova red::.ção ao parâárafo 1?, do artigo 791, da Consolid.t· 
çiio das Leis do Trabalho. 
Dá nova redação ao at·tigo 46-t cla Comolidação das Leis do 
Trabalho. 
Manda converter cm dias de sefviço as horas de trabalho extra· 
ordinário, para os fins da previdCncia social. 

Restabelece a autonomia política do Municiplo de Paulinea. 

- Proibe a -emiSsão e o USO de carteiras, cédulas e quaisquer outros 
c*tintl\•os de identificação que possam confundir seus portado
res com autoridades ou servidores pUblicas e dá outras providl!:t
tias. 
Introduz alterações no vigente Códig_o Penal IDecreto·lei n'?2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 para o fim de nele incluir o crime de
porte de m·ma c seus consectários. 

Determina a concessão de antecipação salariaL 

D:i nova rcdaçào ao artigo 223 do Côdi.go CiviL 

Regula o exercido da profissão de empregados cm edifEdos. 

Indui a Rodovia Campo Graflde-Sidrolàndia-Nioaque no Pla
no Nacional de Viaçáo e dâ outras providências. 

Dispõc sobre condições de saque de conta bancária vinculada ao 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Dispõe solJJe a exploração de jogos de fortuna ou azar dentro 
dos limites da Zona Franca de Manaus. _ 
Altera o art. 10 da Lei n" 3.207, de IS de julho de 1975, acres
rentando-lhe parágrafo único. 
Concede aposentadoria espeC'ia\ aos artistas e aos Técnicos em 
cspetâculos de diversões. 
Inclui a ligação rodoviária da BR-262 trecho Guaicurus--Caran
•lazal ii BR-267-Porto Murtinho, no Plano Nacional de Viação e 
dã outras provid~ndas. 
Dá novp. reQa,ção ao parágrafo único do artigo 872, da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 
Restringe o uso de algemas na condução de presos, e dâ outras 
providências. 
Acrescenta par:igrafo 3<;> e dá nova redação ao artigo 224, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 
Assegura aos empri!gados e aos sindicatos o direito de requerer 
ao Ministêrio do Trabalho a alteração do quadro das atividades 
c operações insalubres. 
Dá nova redação ao pafágrao 29 do artigo 59, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
.\ssegut·a aos aposentados 'pelo si:;tema previdenciãrio uma ren
da mensal equivalente ao salário mínimo da respectiva reg:ião. 
Dctermilla a incidl!ncia_ do adicional de periC'Ulosidade sobre a 
soldada base c a etapa do marítimo. 
Acrescenta parágrafo único ao artigo 444, da ConsolidaÇ.Jo-âas 
Leis do Trabnlho. 
Dá nova rcdação aos artigos 799, 801 e 802 e respectivos pará
grafos da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Dâ nOva redação aP arUSo .;se e se'JS parágrafo.s da Consolida
ção das Leis do Trabalho. 
Acrescenta ao artigo 791. da Consolidação das Leis do TrabJ.lho 
os parágrafos 3':1 e 4'? 
Acrescenta parágrafo 3° -ão arfígo 322, da Consolidação das Leis 
do Traball10. 
Altefa a·r-edaÇUo do artigo 39, -dãl.ei n? 5.859, de 11 de dezem
!Jro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado domés
tico. 
Dispõe sobre revogação do artigo 553, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 
Acrescenta parágrafo 4'1 ao artigo 71 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 
Dá nova redação ao parâgrafo 2'1 do artigo 19 do Decreto-lei nc:> 
75, de 1966. 
Faculta ao empregado exigir, perante os órgãos da Justiça do 
Trabalho, a comprovação ou o cumprimento das obrigações de
correntes do PIS. 
Institui- a gratificação por tempo de serviço. 
Dispõe sobre disciplina a ser observada na construção e explo
ração de estabelecimento de apoio nas rodovias federais. 
Institui a grati!icação de assiduidade. 
Concede um abono salarial de emergência aos trabalhadores re
gidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e estabelece nor
mas para a recomposíção do valor dos sal:irios. 
Restabelece a vinculação da SUDENE à Presidéncia da Repú
blica. 
Concede aos empregados domésticos, período de férias igual ao 
dos demais empregados da Lei n? 5.859, de 11 de dezembro de 
1972. 
Permite aos assalariados a utilização do FGTS para custeio de 
curso superior feito pelo próprio interessado ou por seus dc
pendeiltes. 
E:;tabclece que a sentença normativa da Justiça do Trabalho fi. 
xará, tambêm, um piso salarial ou limite mínimo de remunera
~,:ão para a categoria profissional, e dá outras providências. 
Acrescenta os parágrafos 19 e 2Q ao artigo 467 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n'l 5.452, de 1° 
de maio de 19.;3, 

N• Autor E:mentill 

148/78 Vasconcelos Torres Dá nova redaçâo ao çaput do artigo 180 do Estatuto dos Funcio--
- --- nârios PUblicas Civis da União. 

1.;9,.73 Vasconcelos Torres Isenta da responsabilidade pelo pagamento das contribuições 
previd<:nci:irias o proprietário ou a.,:to de obra que perceber 

151 f8 

132-'78 

154."78 

155/78 

156;78 

160178 

161-78 

162/78 

163, '78 

166 78 

167,78 

168/78 

169/78 
170/78 

171,'78 

172.-78 

173 178 

174 78 

175/78 

177/78 
178/78 

179/78 

181!78 

182/7:? 

183 '78 

1N.78 

183.:78 

186,'78 

187.'78 

18!l!78 

190.'78 

19L78 

193. 78 

203!78 

20.;/78 

205!78 

206178 

209,'78 

210178 

211/78 
212/78 

218178 

214.'78 

216/78 

Nelson Carneiro 

Benjamim Farah 

Nelson Carneiro 

1 em:.meração mensal até três salários mínimos. 
Modifica a redação do artigo 60? da Lei n?5.107, de 13 de setem· 
bl'O de 1966, e dá outras providências. 
Garante aos servidores públicos federais optantes pelo regime 
jurídico da CLT, a percepção cumulativa de mais de um benef!· 
cio de prestação continuada pelo mesmo sistema de previd(•ncla 
social. 
!nstituti salário profissional para os diplomados em fannãcia e 
dá outras providências. 

Nelson Carrieiro · · ·-DISpõe SQbfe ·cJ deSC(into em folha, em órgãos da Administração 
Pública Direta e Indireta. 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Nelson C.arneiro 

1'\elson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Italfvio Coelho 

Vasconcelos Torres 
VaSconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torre; 

Vasconcelos Torres 
Vasconcelos Torres 

Vasc.oncelos Tõrres 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torr~ 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torre-s 

Vasconcelos Torres 

Vasconcelos Torres 

Lázaro Barboza 

Vilela de Magalhiics 

ltalivio Coelh~ 

Otto Lehmann 

Nelson Carneiro 

Otto Lehmann 

Nelson Carneiro 

Franco Montara 

Nelson Carneiro 

Nelson Carneiro 

Vasconcelos Torres 
Vasconcelos Torres 

Osires Teixeira 

Os.ires Teixeira 

Nelson Car11,eiro 

Introduz modificação na Consolidação das Leis do Trabalho, na 
parte referente à suspensão e interrupção do contrato de tra· 
ba'h:o. -
}!anda aplicar o princípio da sucumbéncia nas decisões da Ju~· 
tiça do Trabalho. 
Dá nova redação ao art. 15, da Ui n? 6.367, de 19 de outubro 
de 1976. 
Dispõe sobre o preenchimento de vagas em instituições crede!J· 
dadas a executar programas de Residência Mêdica. 
Introduz. alterações na Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966, 
para o fim de estender o regime do Fundo de Garantia do Tem· 
po e Serviço a todos os empregados, cumulativamente com o ins· 
titulo da estabilidade, e dá outras providências. 
Modifica a redaç!IO do "caput" do art. -172 da Consolidaçiio das 
Leis do Trabalho. 
Altera a redação do art. 29 da Lei n9 4. 266, de 3 de outubro dt! 
1963, que instituiu o salàrio-familia do trabalhador. 
Dispõe sobre a revisão semestral dos níveis de salário, e dá ou· 
tras providências. 
.<l.s!iegura salário mínimo profissional ao médico residente, 
Assegura a percepção do salário correspondente ao cargo de con· 
fiança ao empregado que o exer<:er durante cinco anos. 
Disciplina a atividade do motorista profissional que utiliza veí· 
culo automotor pertencente a terceiro. 
Dá nova redação ao art. 192 da Consolidação das Leis do Tra· 
balho. 
Disciplina a admissão nas escolas e centros de ensino mantidos 
pelo Servíço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). 
Acrescenta parágrafo 59 ao art. 461 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
Assegura aos empregados domésticos todos os direitos previstos 
na Consolidação das Leis do Trabalho. 
Proíbe a cobrança de taxa de inscrição nos concursos públicos. 
1\ssegura ã empregada gestante o direito ao salãrio matern!da· 
de em qualquer hipótese. 
Regulamenta o exercfdo da profissão de Auditor Contábil, e dá 
outras providências. 
D;i, nova redação ao art. 853 da Consolidação das Leis do Tra· 
balho. 
D:!.tcrmina que o 131 salário incida sobre as gratificações pagas 
no ano em curso. 
~á nova redaçâo ao art. 2? e seus parágrafos da Lei n9 5. 584, 
de junho de 1970. 
Dá nova redar;ão aQ art. 852 da Consolidação das U!is do Tra· 
J.:alho. 
Dá nova redaçào ao parágrafo 1() do art. 843, da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 
Dâ nova redação ao parágrafo 29 do art. 843 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Dispõe sobr~ emissão de passagens para ônibus intermunicipais, 
interestadurus e internacionais. 
I:J.Iroduz alterações na Lei n9 5.969, de 11 de dezembro de 1973, 
que instituiu o Programa de Garantias de Atividade Agropecuá· 
ria e dá outras providências. 
Regu)a o funcionamento de classes de aulas nos cursos de 1 'I c 
2" Graus e nos cursos pré-universitários. 

Aplica aos empregados domêsticos as disposições constantes da 
Conso'idaçào das Leis do Trabalho. 
Altera a redaçào dos arts. 4'?, .32 e 34 e do inciso III do ~ 29 
do :.:rt. 40, todos da Lei n<? 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 
Isenta de contribuição previdenciária, como empregador, os Sin· 
dicatos, na forma que especifica. 
Altera a redação- d'ls n."' m c IV do art. 38 da Lei n9 4. 726, 
de 13 de julho de 1965. 
Institui o adicional por tempo de serviço :.1 ser pago aos traba
lhadores em geral, na forma e condições que especifica. 

Assegura aos assalariados a contagem do tempo de serviço pres
tado no meio rural. 
I?lsp~e sobre aposentadoria especial para os motoristas profis
stonrus. 
Acrescent; dispositivo â Lei n? 6.179, de 11 de dezembro de 
1974, que "dispõe sobre amparo previdenciário aos maiores de 
setenta anos e aos invãlidos". 
Cria condições à instituição de loterias municipais. 
Pro!~e a cobrança de taxa de estacionamento nos casos que es
peCIÍJCa. 
Autoi"iza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade 
Federal do Sudoeste Goiano e dâ outras providências. 
Autoriza o Podei- Executivo a instituir a Faculdade de Medicina 
de Anápolis, vinculada à Universidade Federal de Goiás. 
Dispõe sobre a preferência dos créditos trabalhistas nas falências 
ou liquidações das empresas, e dá outras providências. 
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217/78 Vasconcelos Torres 

218/78 Vasconcelos Torres 

219/78 Vasconcelos Torres 

220/78 Vasconcelos Torres 

221(78 Vasconcelos Torres 

222/78 Vasconcelos Torres 

223;78 Nelson Carneiro 

224/78 Ita!ívio Coelho 

225."78 Franco Montoro 

227178 Nelson Carneiro 

229;78 Otto Lehmann 

230(78 Nelson Carneiro 

232/78 NelSon Carneiro 

233/78 Nelson Carneil·o 

235/78 Nelson Carneiro 

237/78 Nelson Carneiro 

238/18 Nelson Carneiro 

. 240/78 Nelson Carneiro 

241!78 Vasconcelos Torres 

242:78 Vasconcelos Torres 

243/78 Vtlsconcelo;; Torres 

2-14.'78 Benjamim Farah 

246:'78 Mauro Benevides 

247. '78 FJ'anco ~:ontoN 

249;78 Nelson Carneiro 

250/78 Nelson Carneiro 

251.-78 Nelson Carneiro 

253 178 Nelson Carneiro 

2:-4; 'iS Nelson Carneiro 

255178 Vasconcelos 'J'orres 

256/78 Vasconcelos Torres 

257!78 Vasconcelos Torres 

259/78 FranC<l Montoro 

261/78 Otto Lehmann 

252178 Nelson Carneiro 

263178 Nelson Carneiro 

264/78 Nelson Carneiro 

265/78 Nelson Carneiro 

266/78 Nelson Carneiro 

268/78 Mauro Benevides 

269/78 Nelson Carneiro 

270/75 Nelson Carneiro 

DIÃRIO DO CONQRESSO NACIONAL (Soção II) 

E.mentll N' Av to r' 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de programação própria "" 271/78 Nelson Carneiro 
emissoras de râdio e televisão. 

273/78 Nelson Carneiro 
Assegura ao motorista profissional autónomo o direito à cobran-
ça de um adicional sobre a tarifa durante o mês de dezembro. 274/78 Nelson Carneiro 
Dá nova redação ao parágrafo único do artigo 844 da Consoli-
dação das Leis do Trabalho. 

275/78 Nelson Carneiro 
Dã nova redação aô artigo 836 da Consolidação das Leis do Tra-
balbo. 

276/78 Nelson Carneiro 
Actescciltã P2rãgraf0 3? ao artigo 851 da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 

Nelson Carneiro 
Dispõe sobre a aposentadoria do Diplomata. 

277178 

Institui o adkfmial por tempo de Serviço p;-r~--os trabalhadares 
regidos peJa Cons0\idaç:ão das Leis do Trabalho. 

280i78 Vasconcelos Torres 

,\Itexa o Decreto-lei n9 201, de 27 de fevereiro de 1067, que "dis· 
~õe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e dá 

281/78 VasC<lncelos Torres 

outras providl•ncias". 282!78 Vasconcelos Torres 
Promove reajustamento de beneficias previdenciários, restaura 
proporcionalidade entre tetas _para contribuição e dá outras }Jro-
vidências. 
-Institui .salãrio adlcion:~l para os "lrabalhadores que prestam ser· 
viços sob as condições que especifica e dá •outras providf!ndas. 

283.'78 Vasconcelos Torres 

Alte.ra o art. 237 da Lei n9 5. 869, de 11 de janeiro de 1973 - 284/78 Vasconcelos Torres 
Código de Processo Civil, 
Modiflca a redação do ~ 19 du artigo 461 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

287/78 Nelson Carneiro 

Acrescenta parágrafo ao art. 841 da Consolidação das Leis do 288:78 Nelson Carneiro 
Trabalho. 289.'78 Nelson Carneiro 

--ACrescenta parágrafo ao artigo 19 da Lei nil 4.090, de 13 de 
julho de 1962, que institui a gratificação de Natal para os tr3- 290/78 Nelson Carneiro balhadores. 
Estabelece normas para o financiamento de habitações populares 
pelo Banco Nacional da Habitação. 291/78 Nelson Carnelro 
Altera dispositivo da Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960 tLei 

292!78 Nelson Carneiro Orgânica da Previdência Social), para o fim de assegurar remu-
neração integral, na forma que especifica, ao trabalhador em 
gozo de auxílio-doença, 293!78 Nelson Carneiro 
Introduz altera~ão na Consolidação das Leis do Trabalho, para 
o fim de assegurar direito a férias proporcionais aos empregados 
q_ue pedirem demissão, com menos de um ano de serviço. 29-1!78 Nelson Carnelro 

Dispõe sobre o enquadramento previdenciário dos filhos maio· 
res dos empregados rurais, opcionalmente, por um ou outro ro-
gime aplicável ao meio rural. 

295;78 Nelson Carneiro 

Assegura aos empregados o direito aos aumentos e demais van· 
31){1/78 Henrique de La tagens conceclidas à categoria durante o período de férias. 

Dispõe sobre a apresentação de cópia autenticada de documento 
Rocque 

púb'iM ou particular a órgão da administração direta ou indi- 302!78 Catette Pinheiro 
reta. 
Dispõe sobre a denúncia de tratados, convenções e demais .ates 
in1crnaclonaJs ratiíicados pelo BrasiL 304 -'78 Mauro Benevides 

Dispõe sobre a inadimpléncia de empresa administradora de Con· 
sórcio, e dá outras providências. 305/78 franco Montoro 
Dispõe sobre a aposentadoria especial para os motoristas profis-
s.lonais. .306/78 José Sarney 
Assegura ao cmpmgado dci(petlith índenização integral pelo 
tempo de serviço. 
Modifica a redaçi'io do art. 29 da Lei n9 4. 256, de 3 de outubro 
d::! 1963, que instituiu o salário-família. 

308-'78 Vasconcelos Torres 

#~~:~r~~ parágrafo ao art. 477 da CoJlsolldação das Leis do 309/78 Vasconcelos Torres 

310;78 Vasconcelos Torres 
.-\.Itera a redaçii.o do parágrafo único do arl 566,.da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 311-78 Nelson Carneiro 
Altera 3 Lei n'! 4. 655, de 2 de junho de 1955, que dispõe sobre 
a legitimidade adotiva. 

Introduz alteraçõGS na Lei n'.' 5.107, de 13 de setembro de 1066, 312/78 Nelson Carneiro 
que criou o Fundo de Garantia do Tempo de Sen·iço. 313/78 Nelson Carneiro 
Acrescenta par;igraío único ao artigo 1 Q da Consolidação das 
Leis. do Trabalho. 31-l 7R Nelson Carneiro 
Dá- noVà -red"aÇáQ ao § 29 do artigo 238 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, 315 78 Nelson Carneiro 
A.ssegura ao trabalhador o direito de perceber o dobro da re· 
m.unerar;.ão durante o periodo de férias, 

Assegura ao empregado que, após completar o tempo para :1po- 316.'78 Nelson C(l.rneiro 
sentadoria, continuar em atividade o pagamento de pecúlio cor· 
respondente à soma das contribuições pagas após o cumprimento 317."78 Nelson Ca.rneiro 
üo prazo. 

318'78 Nelson Carneiro Doí novzt rcdação ao art. 660 do Decreto·lei n<:' 3.689, de 11 de 
dezembro de 1941 tCôdigo de Processo Penal). 

319 78 Nelson Carneiro 
Regubnlelifa -o exercido_ da profissão de Desenhista, e dá outras 
pro\·idências. 
Modifica a redação do * 1 ~ do artigo 477 da Consolidação das 321:78 Vasconcelos Torres Leis do Trabalho. 
Acrescenta * 39 ao artigo 193 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, cam redação que lhe deu a Lei n" 6.514, de 22 de dezem-

323.c78 Vasconcelos Torres 

l!ro de 1977. 324 "78 Vasconcelos Torres 

Modifica o artigo 166 da Consolldar;.ão das Leis do Trabalho, com 
redação introdm:ida pela Lei n'-' 6.514, de 22 de dezembra de 
1977, 
Autoriza o pagamento do amparo previdenciãrio aos segurados 
q_ue mantenham dependentes inválidos. 

326/78 &Wton Cabral 

Altera a redação do art. 59 da Lei n9 3. 692, de 15 de dezembro 327/78 Braga Jünior 

de 1959, que instituiu a Superintendência do Desenvolvimento .328/78 It;liivio Coelho 
do Nordeste. 
Institui o salário minimo profissional para os trabalhadores na 332;78 Vílela de Magalhães 
construção civil, e dá outras providências. 

Dispõe sobre o direito a adicional de periculosidade, no percen-
tua! e à categoria que especüica. 333/78 rtallvio Coelho 

Março de 1980 

.!;menta 

Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trab::tlho. 

Acrescenta parágrafo ao artigo 360 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
Modifica a redação de dispositivos da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
Modifica e revoga dispo~itivos da Consolidação das Leis do Tra· 
balho. 
Altera a redação do o:aput do art. 392, da Consolidação das Leis 
do Trabalho. 
Acrescenta § 3il ao art. 401 da Consolidação das Leis do Tra
balho. 
Concede ao trabalbador um dia ütil de folga, por mês, para tra
tar de_ interesses particulares. 

.Altera a redação dos arts. 59 e 79 da Lei n'-' 3.373, de 12 de 
março de 1958. 
Dispõe sobre a concessão de licença especial remunerada de seis 
meses, pelos empregadores, a todos os empregados com dez anos 
de serviço Ininterrupto às mesmas empresas, com todos os di· 
reitos e vantagens, e dá outras providências. 

Dispõe sobre a inclusão de Adido Agrlcola em representações 
diplomáticas do Pais. 
Dispõe sobre a concessão de gratificação de risco de vida aos 
trabalhadores na construção dvil. 

Introduz alteração no vigente Cócligo de Processo Civil ILei n9 
5, 869, de 11 de janeiro de 1973). 
Acrescenta dispositivo- à Consolidação das Leis do Trabalho. 

rvfcidliiC-a a redação do ~ 19 do art. 6~ da Lei n~> 5. 890, de 8 de 
junho de 1973. 
Altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, para 
() fim de estabelecer novos critérios de fixação de salário mínimo 
e sua vigência. 
Altera dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Mod1fica a redação do§ 19 do art. 39 da Lei n? 5.890, de 8 de 
junho de 1973. 
Dispõe sobre_ a aplicação das normas do Decreto-lei n9 1.325, 
de 26 de abril de 1974, aos funcionãrlos públicos aposentados 
com fundamento na legislação de Previdência S<lcial. 
Altera a redação do § 6? do art. 3<:' da Lei n° 5. 890, de 8 de 
junho de 1973 . 
Revoga o art. 59 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 1973, que 
altera a legislação de previdência social, e dá outras providên· 
cias. 
Acrescenta um inciso ao art. 69 da Lei n? 5. 764, de 16 de de
zem bro de 1971. 
Altera a redação do§ 1<:> do art. lQ, da Lei n'-' 6.367, de 19 de 
out\lbro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do 
trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências. 

Introduz alterações na Lei n9 6.147, de 29 de novembro de 1974, 
que "dispõe sobre reajustamento coletivo de salário das catego· 
rias profissionais". 
Extingue limites de idade para filiação ao INPS e suprime períü· 
do de carência em favor do trabalhador rural. 
Considera dedutiveis da renda bruta, para -efeito da não inci· 
dência do Imposto de Renda, os proventos de .servidores públicos 
e benefícios de ocposentadoria de segurados da previdência social. 

Declara de utilidade pública a Associação dos Colaboradores cl J 
Hospital Universitário Antônio Pedro, de Niterõi. 
Estipula requisitos para promoção no Grupa Diplomacia 
nispõe sobre incorporação de gratificação adicional por tempo 
de serviço nos proventos de aposentadoria. 
tntroduz alteração na Lei n9 4.591, de 16 de dezembro de 1964, 
que '.'dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorpora
ções tmobiliârias". 
Acrescenta dispositivo à Consolidação das Leis do Trabalho. 
Modifica a redação do § 29 do artigo 543 da Consolidação das 
Leis do Trabalho. 
Introdu~ parágrafo Unico ao artigo 86 da Lei n<:' 4. 215. de 27 de 
abril de UJI53 1Estatuto da Ordem dos Advogados). 

.'\crescenta pariigrafo lmico .:to artig1J 19 lla Lei n" 5. t07, de 13 
tlu ~etcmbro de 1966. (JllC instituiu o fundo de Garantia do Tem· 
po de Serviqo 

Altera e acrescenta dispositivo ã Lei n'! 5.10S, de 21 de .<ete111· 
bro de 1966. que instituiu o Código Nacional de Trânsito. 

lnstit:li o st~l.'irio mínimo profissional dos Contabilistas. 

Altc!"a e acrescenta dispo.-dtivo na Cun~oli::la~~ü das Lei~ do Tra· 
balho. 

~f~~~~a~~~i.gf~~:lt0ui~fso~~~~iT~f~ .. r;~jJ~~ g: f: 1d~1~e~!~~~~t~~. 
1966, pelos :Bancos depositários. 

Altera disposi~ão sobre aposentadoria especial do trabalhador. 

Considera músico trabalhador autônonJO, ind!'pendentemente d1> 
exercício da atividade remunerada. 
Inclui a categoria profi~sional de Eng_enhei!"O Geólogo nas atlvi· 
dades compreendidas no Código 2 .1.1, Engeltharia, do quadro 
que classifica as atividades prori~sionais segundo os agentes 
n·octvo~. 

Dispõe sobre a aplicação e recursos do Plano Habitacional na 
aquisição de imóveis destinados a locação. 

Institui o Dia. do Alfabetizador, e dã outras providências. 

Considera integrantes do salá-rio, para efeito de pagamento do 
repouso semanal remunerado, as horas extras habituais. 

Altera dispositivos do Decreto-lei nil 236, de 28 de fevereiro de 
1967, que C<lmplementou e modifiC<lu o Código Brasileiro de Te
lecomunicaçóes. 

Altera disposições da Lei nQ 6.091, de 15 de agosto de 1974. 
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Autor 

341:78 Gilvan Rocha 

353~'18 Virgíllo Távora 

N9 Autor 

Ementa 

Veda a fabricação, comercialização e utilização do DIU - Dis· 
positivo Intra-Uterino. 

Regula a incidência do Imposto sobre a Renda e proventos de 
qualquer natut·eza sobre os ganhos de capital, acréscimos patri· 
monlals decorrentes de alienação a título oneroso e de sucessão 
mortis c.~usa, e dá outras providencias. 

PROJETOS DE RESOLUÇÃO 

Ementa 

-19/74 Milton Cabral Altera o Regimento Interno do Senado Federal nas partes que 
m~nciona. 

16;75 Comissão Diretora Extiugue- a Representação do Senado FCdei-a1 na Guanabara, -e dá 
outras pt·ovidênci~s. 

17175 Cattete Pinheiro Altera os arts. 73, n!1 3, 78, c:aput, n!1 2, e 99 do Regimento Interno 
do Senado Federal. 

18 75 Miltoc Cabral Altera o art. •182 da Resolução n<:o 58;-ae 1972, e dá outras provi· 
dências. 

19!75 Comissão Dirc.to.ra D.i nova rcdação aos incisos I, II1 e IV do art. 97 do Regimento 
Interno do Senado FederaL 

-12.75 Oslres Teixeira 

cm 75 Ru~· Santos 

0:!.'76 Comissão de 
rinan~as 

61,"76 Lázaro Barbola 

I.H -76 Mauro Bcnc\'it!e,; 

33.77 N~I;;on Carneiro 

53 77 Franco MontorJ 

lé1U. 77 Dirceu Cardow 

Dá noi·a r.:!daçih ao ;;rt. 337 da R«.>olução n\' 58, de 1972 rRegula· 
mcn.to Administr.1tivo dtl Senado Federal]. 

.'wrl'~~ct~Ln a!lnca at.o art. ·:lOS do Regimento Interno. 

\!to:ra o art. 4()3 d:; Regimento Interno. 

lU nora t'éda<;;;o <lO lnrlso I do lll'l. 179 do Regimento Interno. 

/Jkra o nrt. 441 da Resolução n9 93, de 28 de novembro de 1970, 
do S~:<at\('1 Fe:leraL 

Rc~llnlwte ccmo -~crri~o de cooperação int~rparlamentar o Gmpo 
Pari.:tr:\cntnr tlc Lingua Franlesa. 

. \~-c;:;ura iis c:ttide.de~ de cl.ll~s~ o du·cao de se pronunciarem sobre 
pt'i:pv$içéies em andamento no Senado c disciplina esse direito. 

\\·t·e.;,·o:;nta di··po~itivo ao p3rágrafo tlllico do art. 27-1 da Resolução 
n' !l3, de HJ7(). 

\l(.) 7!.\ ( 'mni~.>[JO Dirct(lra Ht:.;:ulamenta a uplkação, na administração do Senado Federal, dos 

N9 Autor 

03/75 Nelson Carneiro 

Sistemas de Asecnsão e Progressão Funcionais e do \umento Por 
Merito. 

INDICAÇOES 

Ementa 

Indica o exame, pela Comissão de AgricuitUrã, da viabilidade de 
realização de estudos e debates acerca da situação florestal brasi· 
lei r a. 

01/78 Nelson Carneiro Sugere à Comissão de Legislação Social que os responsáveis pelo 
Conselho Interministerial de Preços sejam· convidados a prestar 
os esclarecimentos que especifica 

REQUERIMENTOS 

Autor Assunto 

160/75 Vasconcelos Criação de Comissão para elaborar Regimento 
Torres 

315/76 Otair Becker Transcrição nos Anais 

538/76 Itamar Franco Convocação de Ministro de Estado 

O L 7/77 Nelson Carneiro Criação de Comissão Especial 

312/77 Murilo Paraíso Transcrição nos Anais 

456/77 Murilo Paraiso Voto de aplauso 

575/77 Murilo Paraiso Voto de congratulações 

028/78 Dirceu Cardoso ·sofícitação de esclarecimento à Mesa Diretora 

038/78 Dirceu Cardoso Solicitação de esclarecimentos à Mesa Diretora 

055/78 Dirceu Cardoso S,olicitação de esclarecimentos à Mesa bifetora 

062/78 Renato Franco Transcrição nos Anais 

066/78 Eurico Rezcnde Transcrição nos Anais 

OS6f78 Hugo Ramos Votodelou~or 

344/18 Louri~al Baptista Transcrição nos Anais 

348/78 Hugo Ramos Voto de congratulações 

354/78 Louri~al Baptista Transcrição nos Anais 

JSSl78 LOI;lrival Baptista Transcrição nos Anais 

408/78 Lourival Baptista Transcrii;lo nos Anais 

468/78 Franco Montoro Transcriç!o nos Anais 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista) - Sobre a mesa projetes de 
lei que serão lidos pelo Sr. 1•-Secrctário. 

São lidos os seguintes 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 3, DE 1980 

Dispõe sobre a cobrança de taxas referentes a concursos públicos. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1~ e defeso ao Poder Executivo, através da administração direta 

ou indireta. cobrar taxas, a qualquer título, quando da seleção de pessoal, aos 
que se inscreverem nos respeCtivos concursos. 

Art. 29 Revogadas as disposições em contrário, a presente lei entrará 
em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

1: Após estabelecer que os cargos públicos são acessíveis a todos os 
brasileiros, a Constituição Federal no§ 19 do art. 97, declara que a "primeira 
investidura dependerá de aprovação prévia, cm concurso público de provas 
ou de provas e titulas ... " 

Princípio inegavelmente salutar, a sua aplicação prática, porém, muita 
vez provoca dificuldades e frustações. e que muitos órgãos da administração 
pública, direta ou indireta, cobram taxas, quase sempre elevadas, no ato de 
inscrição, aos que desejam submeter-se aos concursos . 

Realmente. hã no País carência crescente de empregos. Verifica-se, na 
linguagem dos técnicos, oferta menor do que a demanda. 

O fato E: mais grave em referencia ao Nordeste, região na qual o número 
de desempregados e de subempregados é entristecedor. 

Assim, quando surge qualquer possibilidade de emprego, sobretudo ofe
recido pela Administração federal, invariavelmente o número de concorren
tes é centena de vezes superior ao de vagas. E os pretendentes poderiam au
mentar ainda mais, se todos os interessados pudessem pagar as taxas de ins
crição cobradas pelas entidades promotoras da seleção. 

Poder-se-ia admitir, ao menos justificar, a cobrança da taxa inicial aos 
que, aprovados, fossem convocados ao trabalho. Cobrá-la indistintamente, 
porém, significa criar ônus insuportável à maioria dos postulantes, como se o 
Poder público, para bem exercer as suas tarefas, dependesse dos inagros cru
zeiros, na quase totalidade dos casos, da população que concorre, que disputa 
um humilde, um modesto emprego. 

2. De outra parte, inexiste na legislatura brasileira qualquer óbice, in
clusive de natureza constitucional, à propositura e tramitação da presente 
matéria, que esperamos, por sua oportunidade e justiça, seja, cm breve, trans
formada em preceito legal. 

Sala das Sessões, cm 6 de março de 1980.- Senador Helvídlo Nunes. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 4, de 1980 

(De Iniciativa da Comissão Dlretora) 

Reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Senado 
Federal, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1~ Os valores de vencimentos C proventos dos servidores ativos e 
inatlvos do Senado Federal, observadas as escalas constantes dos Anexos II e 
III a que se refere o art. 2• do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979, 
decorrentes da aplicação da Lei n• 6.626, de 2 de abril de 1979, serão reajusta
dos em: 

I - 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 19 de janeiro de 1980; e 
II- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de I• de março de 1980. 
§ 19 O percentual fiXado rio item II incidirá nos valores resultantes do 

reajuste de que trata o item I. 
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§ 29 Serão descontadas dos aumentos ora concedidos quaisquer anteci
pações retributivas que tenham sido efctuadas com base nos reajustamentos 
autorizados pelo Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

Art. 29 As classes das Categorias Funcionais integrantes do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, estruturadas na forma da Lei n~? 5.645, de 10 de 
dezembro de 1970, que possuam, em sua estnifufa re~ributiva,-as Referências 
5,6 e 7 das escalas de que tratam os arts. I• e 2• da Lei n• 6.626, de 2 de abril 
de 1979, passam a iniciar-se na Referência 8 da escala constante do Anexo III 
do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, fica alterado, 
na forma do Anexo desta Lei, o Anexo III da Lei n• 6.323, de 14 de abril de 
1976, modificado pelo art. 2• da Lei n• 6.626, de 2 de abril de 1979. 

Art. 3• O salário-famllia passa a ser pago à razão de Cr$ 150,00 (cento 
e cinqUenta cruzeiros) mensais, por dependente. 

Art. 49 Nos cálculos decorrentes da aplicação desta lei serão despreza
das as frações de cruzeiro. 

Art. 59 A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá à conta das 
dotações constantes do Orçamento da União para o exercício de 1980. 

Art. 6• Esta Lei vigora a partir de I• de janeiro de !980. 
Art. 79 Revogam-se as disposições cm contrário. 

Justificação 

Com o Decreto-lei n• 1.732, de 20 do dezembro de 1979, os valores de 
vencimentos, salários e proventos do pessoal civil do Poder Executivo, foram 
reajustados em 25%, a partir de }9 de janeiro de 1980, c cm mais 25%, a contaz: 
de J9 de março do mesmo ano. 

Além disso,· o salário-família foi majorado para CrS 150,00 mensais, por 
dependente, c as referências salariais mais baixas do Plano de Classificação 
decorrente da Lei n9 5.645, de 1960, passaram, de 5,6 e 7, para o nível 8. 

Assim consoante o princípio da paridade retributiva que vincula as ad
ministrações dos Três Poderes, idênticas medidas hão de ser tomadas pelo Se
nado Federal, mediante projeto de lei que consubstancia as providências apli
cáveis, nas linhas do paradigma fixado pelo Decreto-lei n9 1.732, de 1979, e 
conforme o preceituado nos arts 98 e 108, § 19, da Constituição. 

O presente projeto, elaborado segundo a outorga do art. 42, IX, da 
Constituição, estabelece majoração salarial de 25%, a partir de J9 de janeiro 
de 1980, com aplicação de mais 25%, a partir de 19 de março· do ano em curso, 
para os funcionários do Senado Federal, alterando, ainda, o valor do salário
familia e o posicionamento da classe inicial da Categoria de Agente de Porta
ria, única hipótese em que se observa a existência de referências abaixo do 
nível 8. 

A despesa com a sua execução está devidamente considerada no Orça
mento da União para o exercício ~ 1980. 

Estes, os aspectos que definem o presente projeto de lei, no objetivo que 
encerra de manter a política retribuiiva recomendada para toda a adminis· 
!ração federal. 

Sala de reunião da Comissão Diretora, cm de março de 1980. - Lulz 
Viana- Nilo Coelho- Dinarte Mariz- Alexandre Costa- Gabriel Hermes 
- Lourival Baptista - Gastilo Mtiller. 

ANEXO (art. 2•) 

(Anexo III da Lei 6.323, de 14 de abril de 1976, modificado pelo art. 2• da Lei 
n• 6.626, de 02 de abril de 1979) 

Referências de Vencimentos dos Cargos Efctivos do Senado Federal 

Serviços de 
Transporte 
Oficial e 
Portaria 
(SF-TP-1.200) 

a) ......... . 
b) Agente do SF-TP-1.202 
Portaria 

Classe Especial de 18 a 20 
Classe "C" de 13 a 17 
Çlasse "B" de 8 a 12 
Classe"A" 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 1.732, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979 

Reajusta os vencimentos, salários e proventos dos servidores civis 
do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de 
Contas da Unlilo, e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 
55, item III, da Constituição, decreta: 

Art. 1~ Os valores de vencimentos, salários e proventos do pessoal civil 
do Poder Executivo, dos membros da Magistratura e do Tribunal de Contas 

da União, do pessoal civil docente e coadjuvante do magistêrio dos Minis
têrios Militares, bem como os das pensões, decorrentes da aplicação do 
Decreto-lei n9 1.660, de 24 de janeiro de 1979, serão reajustados em: 

I- 25% (vinte e cinco por cento), a partir de }9 de janeiro de 1980; e 
II- Z5% (vinte e cinco por cento), a partir de I• de março de !980. 
§ 19 O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes 

do reajuste de que trata o item I. 
§ 29- Serão reajustados, nas mesmas bases, os valores dos vencimentos 

dos cargos efetivos integrantes do sistema de classificação instituído pela Lei 
n• 3.780, do 12 de julho do 1960. 

Art. 29 Em decorrência do disposto no artigo anterior, os vencimentos, 
salários e gratificações do pessoal em atividadc, constantes dos Anexos I. II. 
III, V e VI do Decreto-lei n• 1.660, de 1979, vigorarão com os valores especifi
cados nos correspondentes Anexos deste Decreto-lei. 

Art. 39 As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano de 
Classificação de Cargos instituído pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, que possuam, em sua estrutura salarial, as Referências 5, 6 e 7, da escala 
de que trata o Anexo III do Decreto-lei n9 1.660, de 1979, passam a ter início 
na Referência 8 da mesma escala. 

Parágrafo (mico. Os servidores atualmcnte posicionados nas Referên .. 
cias indicadas neste artigo ficam automaticamente localizados na Referência 
8 da respectiva Categoria Funcional. 

Art. 4• O Anexo IV dos Decretos-leis n•s 1.525, de 28 de fevereiro de 
1977, e 1.660, de 24 de janeiro de 1979, fica alterado na forma do correspon
dente Anexo deste Decreto-lei. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo: 
a) a supressão e o deslocamento de referência não implicam que os ser

vidores nela posicionados mudem de classe, sendo-lhes atribuída a referência 
inicial estabelecida no reescalonamento, excetuado o caso previsto no artigo 
39 deste Decreto-lei; 

b) nas hipóteses do art 39 c da aHnea anterior, os aumentos por mérito 
obtidos pelo servidor, atê a data da vigência deste Decreto-lei, na categoria 
funcional a que pertença, serão aplicados desde a referência inicial em que fi
car posicionado; 
c) os ocupantes do cargo de Escrivão de Policia Federal, Agente de Policia 
Federal e Papiloscopista Policial ficam pertencendo à classe abrangente da re
ferência cm que são posicionados. 

Art. 59 As diferenças de vencimentos c salários de que trata o art. ll do 
Decreto-lei n~ 1.660, de 1979, serão absorvidas na razão de 20% (vinte por 
cento) das importâncias correspondentes aos reajustes gerais de vencimentos 
e salários. 

Art. 69 continua em vigor o disposto no§ lt do art 69 da Lei n9 6.036, de 
1 ~ de maio de 1974. 

Art. 7• Fica elevado para CrS 150,00 (cento c cinqUenta cruzeiros) ova
lor do salârio-famflia a que se refere a Lei n• 6.711, de 5 de novembro de 1979. 

Art. 89 As normas constantes dos artigos 3• e 49 deste Decreto-lei servi
rão de base para a revisão de proventos. 

Art. 99 Nos cálculos decorrentes da aplicação deste Decreto-lei serão 
desprezadas as frações de cruzeiro. 

Art. 10. O valor do limite a que se refere o art 39 do Decreto-lei n9 
1.698, de 3 de outubro de 1979, ê o do símbolo DAS-5, acrescido da corres
pondente Representação Mensal. 

Art. 11. O Departamento Administrativo do Serviço Pllblico firmará a 
orientação normativa que se fizer necessária à execução deste Decreto-lei. 

Art. 12. A despesa decorrente da aplicação deste Decreto-lei correrá à 
conta das dotações constantes do Orçamento da União para o exercício de 
1980. 

Art. 13. Este Decreto-lei entrará em vigor em It de janeiro de 1980, re
vogadas as disposições em contrário. 

Brasflia, 20 de ~dezembro de 1979; !58• da Independência e 91• daRe
pública. - João Figueiredo - Petrônio Portella. 

~ 
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PROJETO DE LEI DO SENADO No S, DE 1980 

Altera a redação do artigo 1 Q da Lei nQ 5.527, de 8 de novembro 
de 1968. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 Eliminem-se do artigo }Q da Lei nQ 5.527, de 1968, as s~guintes 

palavras "e de idade". 
Art. 2'? Entrarâ esta lei em vigor na data de sua publica_ção. revogadas 

as disposições em contrârio. 

Justiflcaçílo 

Surgiu a aposentadoria especial com a promulgação da Lei Orgânica da 
Previdência Social (Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960), nestes termos: 

.. Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segura
do que, contando no mínimo cinqUenta anos de idade e 15 anos de 
contribuições, tenha trabalhado durante 15, 20 ou 25 anos pelo me
nos. conforme a atividade profissional, em serviços que. para esse 
efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por de
creto do Poder Executivo". 

O objetivo dessa aposentadoria era evidente: exigir menor tempo de tra
balho dos que, em virtude da natureza das atividades exercidas, estão Sujeitos 
a um desgaste prematuro. 

Por issc mesmo, não era admissível que, além do tempo de serviço peno
so, insalubre 'J!l perigoso, fosse imposto aos seus exercentes o requisito da 
idade mínima de 50 anos. 

De fato, se o mhieiro de subsolo não d~~-; permãnecer no exercício de 
sua profissão por maiSâe 15 anos, sob pena de comprometimento irremediá
vel de sua saúde1 a exigência da idade mínima de 50 anos para que pudesse fa
zer jus a aposentadoria especial, anulava aquela vantagem, pois só poderiam 
obter aposentadoria especial depois de 15 anos de serviço oS que tivessem ini
ciado sua atividade profissional aos 35 anos de idade. 

Além disso, a legislação dava tratamento desigual a situações idênticas. 
Com efeito, o rnineiro que passasse a exercer sua atividade com 18 anos 

precisaria trabalhar. não 15, mas 32 anos para que pudesse obter, ao atingir 
50 anos de idade, sua aposentadoria especial e, sucessivamente, ocorria o se
guinte: 

Idade em que o trabalhador 
iniciou sua atividade 

profisslonal. 

19 anos 
20anos 
21 anos 
22 anos 
23 anos 
24 anos 
25 anos 
26anos 
27 anos 
28 anos 
29anos 
30 anos 
31 anos 
32 anos 
33 anos 
34 anos 
35 anos 

Tempo de serviço necessário 
à obtenção da aposentadoria 

especial. 

31 anos 
"30anos 
29 anos 
28 anos 
27 anos 
26 anos 
25anos 
24 anos 
23 anos 
22 anos 
21 anos 
20 aoos 
19 aoos 
18 aoos 
17 anos 
16 anos 
15 anos 

A exigência, pois, da idade mínima de 50 anos desnaturava, completa
mente, o instituto da aposentadoria especial. 

Por isso mesmo sua abolição se impunha e foi, afinal, decretada pela lei 
n9 5.440~A, de 23 de_ maio de 1968, nestes termCis: 

"Art. ]o No artigo 31 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei 
Orgânica da Previdência Social) suprima-se a expressão "50 (chl.
qUenta) anos de idade e". 

Ocorreu, entretanto o seguinte: antes da promulgação da Lei n9 5.440-A, 
de 23 de maio de 1968, as atividades tidas como penosas, insalubres ou peri
gosas constavam do Decreto n9 53.831, de 25 de março de 1964, mas este foi 
revogado pelo De<reto no 62.755, de 22 de maio de 1968. 

Posteriormente, o Decreto n9 63.230, de 1'0 de setembro de 1968, fixou 
nova relação de serviços considerados penosos, insalubres e perigosos, com 
exclusão, entre outros, os seguintes: 

- operadores em cabines cincmatogifficas; 
- trabalhadores em edificios, barragens e pontes; 
-trabalhos permanentes em instalações ou equipamentos elêtricos com 

risco de acidentes: eletricistas, cabistas, montadores e outros; 
- lavadores, passadores, calandristas e tintureiros; 
- professores; 
- telegrafistas, telefonistas e rádio-operadores; 
- marítimos de convés, de máquinas, de câmara e de saúde. Operârios 

de construção e reparos navais. 
Pouco tempo depois ocorreu a promulgação do seguinte diploma legal: 

"LEI No 5.521, DE 8 DE NOVEMBRO DE 1968. 

Art. 19 As categorias profissionais que até 22 de maio de 1968 
faziam jus à aposentadoria de que trata o art. 31 da Lei no 3.807, de 
26 de agosto de 19'60, em sua primitiva redação e na forma do De-. 
cret6 n9 53.$31, de 24 de março de 1964, mas que foram excluídas do 
benefício Por força da nova regulamentação aprovada pelo Decreto 
n9 63.230, de lO de setembro de 1968, conservarão direito a esse be
nefício nas condições de tempo de serviço e de idade vigentes naqUe
la data. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário". 

Restabeleceu-se, desse modo, a aposeÕ.tadoria especial de várias catego
rias profissionais, como â das telefonistas, marítimos de conVês e eletricistas, 
mas com relaçãO a estes, em face da inadequada redação do art. }9 da Lei n9 
5.527, de 1968, restaurou-se a exigência da idade miníma de 50 anos, discrimi
nação intolerável e, como já vimos, anteriormente abolida pela Lei n9 5.440-
A, de 23 de maio de 1968. 

A situação atual, portanto, é a seguinte: certas categorias profissionais 
obtêm sua aposentadoria especial, por exercerem atividades penosas, insa· 
lubres e perigosas, com 15, 20 o_u 25 anos de serviço; outras, entretanto, pelo 
exercício de atividades igualmente consideradas, por lei, penosas, insalubres e 
perigosas, cumprido, na maioria esmagadora das vezes, o tempo de serviço, 
precisam permanecer em atividade atê atingirem a idade de 50 anos, no míni
mo. 

Ora. a legislação não pode, sem ofensa ao próprio texto constitucional. 
dar tratamento diferente a situações rigorosamente idênticas. 

Estas as razões que inspiraram o presente projeto. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1980 - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI No 5.527 - DE 8 DE NOVEMBRO DE 1968 

Restabelece, par& as categorias profissionais que menciona, o di· 
reito à aposentadoria especial de que trata o artigo 31 da Lei n9 3.807, 
de 26 de agosto de 1960, nas condições anteriores. 

Art. ]o "As categorias profissionais que até 22 de maio de 1968 faziam 
jus à aposentadoria de que trata do artigo 31 da Lei nQ 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, em .sua primitiva redação e na forma do Decreto número 53.831, de 
24 de março-de 1964, mas que foram excluídas do beneficio por força da nova 
regulamentação aprovada pelo Decreto no 63.230, de lO de setembro de 1968, 
conservarão direito a esse beneficio nas con~ições de tempo de serviço e de 
idade vigentes naquela data. 

(Às ComissõeS de Ço_r_~stituição e Justiça e de Legislaçdo Social) 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
NO 6, DE 1980 

Regulamenta, junto ao Instituto de Previdência dos Congressistas 
- IPC -, a nova situação juridlca de seus atuals contribuintes facul~ 
tatlvos, advlnda das leis nos 6.497/77 e 6.677/79, combinadas com o 
art. 41, alinea a, do Regimento Básico do IPC. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1'i' Em consonância com o disposto no art. 41. alínea a, do Regi

mento Básico do Instituto de Previdência dos Congressistas - IPC -, com
binado com o art. 70, infine, da Lei no 6.497, de 7 de dezembro de 1977, coad
juvados pela Lei no 6.677, de 24 de julho de 1979- por isonomia -,e asse-
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gurada, perante o IPC, a unicidade de direitos entre todos seus atuais contri
buintes facultativos. 

Parágrafo único. Por atuais, contribuintes facultativos; compreende
se, de conformidade com o art. 41, alínea a, do Regimento Bâsico do Institu
to de Previdência dos Congressistas, combinado com o art. 79, ínflne, da Lei 
n9 6.497 f77, os funcionârios ou servidores de ambas as Casas legislativas que 
já descontam, mensalmente, 10% (dez por cento) de seus vencimentos para o 
IPC, bem como os que, mediante requerimento, vierem a fazê-lo, desde que, 
nomeados para integrar os quadros das Secretarias da Câmara dos Deputa
dos c do Senado Federal, hajam entrado em exercício antes de 10 de de
zembro de 1977, data da vigência da Lei n• 6.497, de 7 de dezembro de 1977. 

Art. 29 Para os atuais contribuintes facultativos vinculados ao parâgra
fo único, in fine, do art. 19 desta lei, será deduzido do prazo de carência o 
período em que lhes esteve sobrestada a inscrição, junto ao IPC, para efeito 
da presente regulamentação, ou seja a partir de lO de dezembro de 1977-
data da vigência da Lei n• 6.497/77 - a data da publicação desta lei. 

§ 19 Ao contribuinte facultativo que já contar ou vier a contar 25 (vinte 
e cinco) anos de serviço ou 65 (sessenta e cinco) de idade, é facultado comple
tar a carência em até 48 (quarenta e oito) cotas, desde que o requeira dentro 
do prazo de 90 (noventa) dias, da data da publicação desta. 

§ 29 Para ex-filiado do IPC qUe voltar a se associar,~ isentado de nova 
carência o período igual àquele jâ anteriormente amorilzado. 

Art. 3• Na forma do parâgrafo 3• da Lei n• 4.937, de 18 de março de 
1966, aplica-se, também, para os contribuintes facultativos o direito de con
tar, até o máximo de 8 (oito) anos, o tempo de serviço já prestado a órgãos da 
administraÇão federal, direta ou indireta. 

Art. 4~> Após o 309 ano de serviço, o contribuinte facultativo passa 
a fazer jus, na forma do parâgrafo 2• do art. 4• da Lei n• 6.497/77, a um adi
cional de 4% (quatro por cento) por ano, atê o mâximo de 20% (vinte por cen
to). 

Art. 59 As despesas decorrentes desta regulamentação serão, também, 
se necessário, complementadas, na forma do art. 29 da Lei n9 6.497/77, pela 
Câmara dos Deputados e Senado Federal. 

Art. 69 Esta lei entra cm vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. - -

Justificação 

Ao fundar o Instituto de Previdência dos Congressistas, seu primeiro 
Presidente, nosso saudoso Monsenhor Arruda Câmara, objetivou, em pri~ 
meiro plano, amparar o parlamentar sem nenhum vínculo com o sistema se
curitârio da previdência oficial. Contudo, reconheceu logo essa impossibili
dade, de vez que poucos eram - como ainda hoje - os representantes do 
povo em condições de preencher aquele requisito. 

serviço são os que jâ co·ntribuem, mensalmente, para o IPC- especialmente 
após as vantagens da Lei n• 6.677, de 24 de julho de 1979. 

Nos recessos do Congresso, quando deixam de contar com as diârias 
oriundas das sessões extraordinárias, nossos auxiliares enfrentam s~rios 
problemas financeiros, passiveis de solução somente meses após o reinício 
dos trabalhos legislativos. Eis a! a razão de a Lei n• 4.284/63 ter assegurado a 
todos os servidores de ambas as Casas do Congresso o direito de filiação ao 
Instituto de Previdência dos Congressistas, computando, sem restrição, para 
efeito de pensão, o tempo de serviço prestado à Câmara dos Deputados c ao 
Senado Federal. 

Já em 1966, a Lei n9 4.937, do mesmo ano, dava maior ênfase ao tempo 
como fato r único, absoluto, para efeito de beneficias previdenciários, garan
tindo, explicitamente, seu direito de efeito retroativo: 

.. Parágrafo 3~ A requerimento do parlamentar e ex
parlamentar, será computado para todos os efeitos legais, o tempo 
em que o Congressista exerceu mandato estadual, até o máximo de 8 
(oito) anos." 

A retroatividadc do tempo veio, finalmente, a ser definitivamente consa~ 
grada pela Lei n• 6.497/77, verbis: 

"Art. 4• A pensão é devida aos ex-congressistas, após 8 (oito) 
anos de contribuição, e proporcional aos anos de mandato. 

§ 19 As pensões fixadas neste artigo serão de 26% (vinte e seis 
por cento) aos 8 (oito) anos de integral aos 35 (trinta e cinco) anos 
de mandato. 

§ 29 A partir do 89 ano a pensão de 26% (vinte c seis por cento) 
será acrescida, por ano de mandato ou fração superior a 6 (seis) me
ses, dos seguintes percentuais: 

- do 99 ao 169 ano, mais 2% por ano; 
- do 179 ao 249 ano, mais 2,5% por ano; 
- do 259 ao 309, mais 3% por· ano; 
·-do 319 ao 359, mais 4%, por ano, conforme tabela anexa." 

A Lei n9 6.497/77 compreendeu as naturais limitações dos recursos do 
IPC para atender a esses e outros seus compromissos legais c, assim, houve 
por bem suplementar-lhe a fonte de custeio total, através seu 

.. Art. 29 A Câmara dos Deputados c o Senado Federal com
pletarão a contribuição tripartida, recolhendo ao Instituto de Previ
dência dos Congressistas- IPC- 16% (dezesseis por cento) sobre 
os valores referidos no artigo anterior c incluindo as dotações neces
sárias no orçamento anual do Poder Legislativo." 

Foi, então, que, por equidade, considerou justo se admitir, como contri~ bis 
buinte facultativo, em igualdade de direitos, os servidores de ambas as Casas 

Foi consentânea com o parágrafo único do art. 165 da Constituição, ver-

~·Nenhuma prestação de serviço de assistência ou beneficio será 
criada, majorada ou estendida, sem a correspondente fonte de cus
teio total." 

do Congresso Nacional, sem cuja colaboração impossível seria o desempe-
nho, a contento, de nosso mandato. (Lei n9 4.284, de 20 de novembro de 
1963). 

O direito à dupla aposentadoria jã era reconhecido pela Lei n• 2.752/56, 
verbis 

uArt. 19 ~permitida aos funcionários e servidores civis e mili
tares, a percepção acumulativa de aposentadoria, pensão ou quais
quer outros beneficias dados.pclas instituições de previdência c as
sistencia social com os proventos de aposentadoria, disponibilidade 
ou reforma (Decreto-lei n• 2.004, de 7-2-40 e Decreto-lei n• 8.821, de 
24-1-46, sem qualquer limite ou restrição. 

Parágrafo único. As vantagens desta lei beneficiarão aos que 
não Perderam a condição de servidor ou funcionário público ao ser 
instal!ido o regime autârquico." · 

O atual diretor-geral do DASP, Sr. José Carlos Freire, entrevistado a 
respeito da aposentadoria complementar, pelo Correio Braziliense, declarou, 
textualmente, que 

uProcurará solucionar o problema do valor.da aposentadoria 
através de criação de um sistema complementar de aposentadoria, 
pensão e outros benefícios, de carâtcr facultativo, como jâ é feito 
por algumas empresas, inclusive estatais, abrangendo a totalidade 
dos servidores, afastando de vez o temor da queda salarial decorren
te da aposentadoria." 

Justamente por temor àquela queda salarial, os servidores legislativos só 
se retiram do serviço ativo por limite de idade, invalidez ou morte natural. Os 
únicos que têm condições, financeiras para se aposentar aos 30 ou 35 anos de 

A Lei n9 6.497/77 cons_agra para todos contribuintes obrigatórios e a de 
n'? 6.677 J79- por isonomia- pafa todos os atUais, contribuintes facultati
vos do IPC- ex vi art. 41, alínea a do Regimento Básico- o direito integral 
ínerente à retroafividade do tempo de mandato efetiva~ente exercido efou 
serviço prestado a ambas as casas do Congress"o NacioTial, como fator único, 
exclusivo, sine qua non, para efeito de pensão e outros benefícios previden
ciários. 

O princípio da antiguidade como posto- reconhecido desde a fundação 
do Instituto, pela Lei n9 4.284/63 -foi nã'o somente restabelecido integral
mente como, ainda, ampliado por adicionais de 4% (quatro por cento), por 
ano de mandato efetivamente exercido ou serviço prestado ao· congresso Na
cional, após o 309 (trigéSimo) ano. 

Com isso, o art. lO da- Lei n9·6.0l7/73 passou a ser a alternativa para con
tribuinte facultativo impossibilitado de completar as 30 (trinta) diárias com 
apenas o tempo de serviço prestado às duas Casas Legislativas; faculta-Jhe, 
pela contribuição mensal em dobro,. com parcelas intermediárias, suprir o 
período carente. Tem-se, aí, o sistema misto da aposentadoria complementar: 
tempo de serviço conjugado com limite de idade. Por ele torna-se manifesto 
que o Congresso Nacional não deseja, para qualquer de seus servidores, após 
o término de sua vida funcional, apenas um túmulo que se incumba de 
transformar-lhe os restos biológicos. 

O art. 41, alínea a, do Regimento Básico do IPC, define como contri~ 
buintes facultativos - cujos direitos adquiridos foram resguardados, sem 
qualquer restrição, pelo art. 79, ín fine, da· Lei n9 6.497 f77: 
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a) os funcionârios de ambas as Casas do Congresso, que já re
quereram a inscrição e descontam, mensalmente, 10% (dez por cen
to) de seus vencimentos para o IPC; 

b) bem como os que vierem a fazê-lo, respaldados pela retroa
tividade do tempo de serviço prestado à Câmara dos Deputados e 
ao Senado. 

Os primeiros são contribuintes de fato e os segundos, por direito. Há di
ferenças sensíveis eiltre contribuintes obrigatórios e facultativos- reconheci
das implicitamente Pela legislação previdenciâria do IPC - para que seja fa
cultado aos servidores do Congresso se filiarem, como contribuintes de fato, 
quando melhor se lhes aprouver. Entre elas, por exemplo, o fato de 

a) o contribuinte facultativo achar-se, a partir de novembro de 
1973, submetido a regime de tempo integral; 

b) sofrer, mensalmente, decréscimo médio de 15 diárias, por 
não participar das sessões extraordinárias matutinas; 

c) incidir o imposto de renda, em suas diárias, com alíquotas 
em escala cada vez mais ascendente; 

d) não ser ressarcido pelas diárias que deixa de receber durante 
os quatro meses de recesso do Congresso. 

A partir do ato de inscrição - acompanhado do pagamento da primeira 
contribuição - é que o contribuinte facultativo passa a ter direito ativo 
quanto aos benefícios previdenciârios, em toda sua inteireza, plena; sem ele, o 
contribuinte facultativo fica à mercê dos sinistros. ~ um risco que pode ou 
não aceitar; a lei lhe faculta a opção. 

Diz o art. J9 da Lei n9 6.677;79: 

"A pensão aos ex~associados do Instituto de Previdência dos 
CongressistaS- IPC, sempre subordinados ao período de carência, 
e proporcional ao tempo de serviço prestado a qualquer das Casas 
dos Congresso Nacional como integrantes de seus quadros, à razão 
de um trinta avos por ano de serviço, vedada a contagem de tempo 
em dobro." 

-são impulsionados pelo regime de urgência e têm de ser concluídos, apres
sadamente, com pareceres orais em plenáriO, a poucos minutos do encerra
mento da última sessão ordinária- Que precede o, recesso parlamentar. 

Assim, dos direitos líquidos e certos de grande parte do elenco de atuais 
contribuintes facultativOs- exarados no art. 49, alínea a, infine, do Regimen
to Básico do IPC- nem sequer se cogitóu no texto da Lei n9 6.677/79, não 
obstante terem sido, concomitantemente, ressalvados, sem qualquer res
trição, pelo art. 79, infine, da Lei n9 6:497/77. 

Omissões clamorosas como essa lembra~nos a Epístola de S. Paulo aos 
Coríntios, cap. 12, 21-6: 

.. Agora há muitos_ membros, mas um corpo. E o olho não pode 
dizer à mão: Não tenho necessidade de ti; nem ainda a cabeça dos 
pés: Não tenho necessidade de vós. 

Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos 
são necessários; e os que reputamos serem menos honrosos no cor
po, a esses honramos muito mais: e aos que em nós são menos deco
rosos damos mais honra. 

- Porque os que em nós mais honestos não têm necessidade dis
so; mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao 
que tinha falta dela; 

Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os 
membros igual cuidado 1,1ns dos outros. 

De maneira que, se um membro padece, todos os membros pa
decem com ele; e, se um membro é honrado, todos os membrOs se 
regozijam cqm ele." 

Como .,Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de Lei- art. 153, § 29 dà Constituição", a proposição ora 
apresentada objetiva: 

a) tornar sem efeito o sobrestamento de inscrições, junto ao 
IPC, para seus atuais contribuintes facultativos- ex. vi art. 41, alí
nea a, in fine, do Regimento Básico, cujos direitos, sem qualquer 

Esse dispositivO ratifica o óbvio: todos contribuintes facultativos contam, restrição, estão resguardados pelo art. 79, infine, da Lei n9 6.497 j77; 
para fins de pensão c outros beneficies prcvidenciários. o tempo de serviço b) restabelecer - de conformidade com a legislação previden-
prestado à Câmara dos Deputados e ao Senado, à razão de um t~inta avos ciáriajá em Vigor- a unidade de direitos entre todos os atuais con-
por ano, em plena conformidade com o art. 79, infine, da Leí nll 6.497/77 que tribuintes facultativos. 
restabelece - como parâmetro único para cálculos previdenciários - a re- c) tornar os cálculos atuariais do IPC- com os recUrsos su-
troatlvidade do tempo de mandato ejou serviço. plementares outorgados pelo art. 29 da Lei nll6.497 /77, adimplentes 

Adjunto ao art. 19 da Lei n9 6.677/79, somos surpreendidos pelo seu para todos os seus atuais contribuintes facultativos, em igualdade de 
••§ 29 A pensão devida aos ex-servidores admitidos no IPC a direitos, plenamente consoante com o espírito e a intenção das Leis 

partir da vigência da Lei n9 6.017, de 31 de dezembro de 1973, é pro- n9s 6.497/77 e, por isonomia, 6.677/79, coadjuvadas pelo art. 41, 
porcional aos anos de contribuição." alínea a, do Regimento Básico do IPC; 

d) impedir a institucionalização, dentro do Congresso Nacio· 
:ê estranho e extremamente lamentá.vel que uma lei instituída única e ex- nal, em pleno regime republicano, de privilêgios de castas; evitando~ 

clusivamente para aplicar o princípio constitucional da isonomia quanto aos se, com isso, que o patrimônio comum, oriundo do esforço diário de 
beneficies e prerrogativas da Lei n9 6.497/77, se desvie de sua finalidade para todos jntegrantes do Poder Legislativo- parlamentares e servido-
tentar violar direitos meridiamente claros, líquidos e certos dos q-Uais se enti- res _ se transforme, indevidamente, em uma panacêia de facções. 
tuJa resguardadora. _ _ _ _ 

A lei posterior revoga a anterior_ nest~ caso, especificamente, 0 art. 10 Sofismas pode~ão, ~evidentemente, .se_: apresentados, visando! u'!'icamen-
da Lei n9 6.017, de 31 de dezembro de 1973 _não somente quando expressa- te, p.ostergar a tramita~ao ?esta I:'"roposiçao; em q~~ pese~ o~ ar~1fíc~os nesse 
mente o declara mas igualmente sentido, por parte de habe1s mampulado!es• esta hd1ma remvmd1caçao de to-

• dos os atuais contribuintes do lPC- especialmente, repito, aqueles capitula-
a) quando seja com ela incompatível; ou dos no art. 41, alínea a, infine, do Regimento Básico..:.... hã de ser concretiza-
b) quando regula inteiramente a mate:ria de que trata a lei ante- da: .. pode-se enganar alguém por algum tempo, mas não todo o tempo". 

rior." -Sala das Sessões, Agenor Maria- Almir Pinto- Murilo Badaró- Vi-
Além disso, 

uNão se destinando à vigência temporâria, a lei terá vigor até 
que outra a modifique ou revogue." (Art. 29 e § 29 da Lei de Intro
dução ao Código Civil Brasileiro.) 

O parágrafo 29 do art. 19 da Lei n9 6~617 /79 se insui-ge também contra o 
art. 153 e §§ J9 e J9 da ConstituiÇão, verbis: 

.. A ConstituiçãO asSegura aos brasileiros e aos estrangeiros re
sidentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à 
liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes; 

§ 19 Todos sãao iguais peiante a lei, sem diStinção de sexo, raça, traba-
lho, credo religioso e· convicções políticas. -

cente Vuolo. 
(Sala das Comissões de Constituição e Justiça, Diretora e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Lourival Baptista)- Os projetes que vêm de ser 
lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19'-Secrctário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 8, DE 1980 

Solicito, nos termos regimentais. a transcrição, nos Anais do Senado Fe
de~al, do artigo intitulado "Lembranças de Castello Branco .. , publicado no 
Jornal do Brasil, de 23 de fevereiro de 1980. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1980. - Jutahy Magalhães. § 29 A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada.'' 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- De aco~do com o artigo 233, 
Nem sempre nos é possível contar com um perfeito assessoramento em § ]9, do Regimento Interno, o requerimento será pubHcado'e submetido ao 

nossos trabalhos legiferantes, especialmente quando -como no caso eiJ1 tela exame da Comissão Diretora. 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Hã oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourivai Baptista, primeiro orador 

inscrito. · 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A visita oficial do Ministro das Minas e Energia, Cesar Cais, a Sergipe, a 
14 de janeiro próximo passado, cm face da amplitude e vulto das conseqUên
cias dela decorrentes, adquiriu relevo especial, podendo, inclusive, ser consi~ 
derada como um êxito inegável da gestão do Governador Augusto Franco. 

li que, além da inspeção às obras em andamento, das Fábricas de Amó
nia e Uréia, e do Projeto Potássio, fiscalizando-as e ava!iando o respectivo de
sempenho, o Ministro Cesar Cals teve oportunidade de presidir a assinatura 
de convênios de fundamental significação para o desenvolvimento econômico 
de Sergipe e do Brasil. 

Assim é que foram assinados dois importantes contratos: 
I) O primeiro, entre a PETROFERTIL- Petrobrãs Fertilizantes S.A., e 

a Ultratec Engenharia, para execução de serviços de instalação e montagem 
nas unidades de processamento e "Off-sites" da obra de construção da Fábri
ca de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe, cuja conclusão está prevista para 
junho do próximo ano. O contrato, no valor de CrS 512 milhões, foi firmado 
pelo Presidente da PETROFERTIL, Dr. Paulo Vieira Belotti, e pelo Presi· 
dente da firma especializada Utratec. Situada no Mu~icípio de Laranjeiras, 
essa fábrica de nitrogenados utilizará gás natural de Sergipe como matêria
prima para a produção de 907 tfdia de amônia e I.lOO tfdia de urêia. O inves
timento global da unidade será superior a CrS 6 bilhões. A FAFEN fSE -
Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Sergipe acrescentará 221 mil tonela
das por ano de nitrogênio à produção nacional, proporcionando uma econo
mia de divisas da ordem de USS 38 milhões por ano. A capacidade de pro
dução da F AFENJSE fará dela um empreendimento de grande porte, mesmo 
em escala internacional, proporcionando beneficias sociais e econômicos da 
maior importância para a regiãot como, por exemplo, a geração de 400 novos 
empregos diretos. 

2) O segundo contrato, entre a CPRM- Companhia de Pesquisa de Re
cursos Minerais e a CODISE- Companhia de Desenvolvimento Industrial e 
de Recursos Minerais de Sergipe, com a finalidade de pesquisar, em nível de 
avaliação econômica, as Ocorrências de cobre e fluori_t_a, localizadas no Mu
nicípio de Porto da Folha. 

A pesquisa de cobre e tluorita, a ser realizada pela CODISE, através de 
recursos da CPRM, foi objeto de um contrato de financiamento compreen
dendo um crêdito fixo aberto à CODISE de Cr$ 25.508.604,33 (54.423 
ORTNs), correspondentes a 80% do valor do investimento com recL1IOOS da 
CPRM a serem repassados pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) com a 
interveniência do INEP (Instituto de Economia e Pesquisa) e BANESE -
Banco do Estado de Sergipe. O GovernO sergipano, atravês de CODISE, con
tribuirá com recursos da ordem de CrS 6.377.268,28 (13.606 ORTNs) para 
execução do contrato celebrado, valor equivalente a 20% do total do investi~ 
menta. - - - -- _ 

A cerimônia foi presidida pelo Governador Augusto Franco, ao ensejo 
da assinatura do contrato com a CPRM, a CODISE, o BANESE e o INEP. 

A Jluorita ê a princiPal forite comercial do flL1or, de larga aplicação na si
derurgia do aço, na metalurgia de ferros-ligas, do alumínio primário, do zin
co, magnésio e outros metais. Encontra, ainda, utilização no fabrico de ácido 
fluorídrico, fabricação de criolita sintêtica, cerâmica de vidro, fluoretação da 
ãgua, obtenção de fluorcarbonos utilizados em refrigerantes, aerosóis, plásti
cos, solventes, além de usos especiais em farmacêutica e medicina, na alcalini
zação do petróleo como também na energia atômica, aplicada para preparar 
o hexafluoreto de urânio. O Brasrt e auto~suficiente em fluorita. Não obstan
te, as importações de derivados vêm crescendo, chegando a um total de cerca 
de USS II milhões de dólares em I 977. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - V. Ex• permite, nobre colega? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Com prazer, eminente Senador 
Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Eminente Senador, jã vai para seis anos a 
anulação do contrato do grupo Lume, que se propusera a explorar os evapo
ritos no séu Estado natal. Seis anos r E o motivo da anulação do contrato foi a 
lentidão com que'se portává o ·grupo Lume. Mas, já sãô decorridos 6 anos, e 
vejo agora, eminente colega, pelo seu discurso e por outros pronunciamentos, 
que os verbos continuam sendo conjugados no futuro: será, explorará, abas
tecerá. Alguns desses verbos V. Ex• usou agora, na sua oração. Parece-me, 
pois, que ou o grupo Lume não estava agindo tão vagarosamente como se di
zia, ou a PETROBRÁS nilo estã agindo com a celeridade que se esperava de-

la. Este é o aparte que, infelizmente, eu achei por bem, ou por mal, inserir no 
seu discurso. Muito obrigado. 

Ó SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Eu agradeço, eminente Senador 
Luiz Cavalcante. Mas, no seu aparte, hã um equívoco: hã 6 anos o grupo 
Lume assinou o contrato e há 2 anos é que houve o distrato. Quer dizer, de 2 
anos para cá e que começaram essas obras que estou a anunciar. E quero nes
ta hora dizer a V. Ex•, eminente Senador Luiz Cavalcante, homem estudioso 
dos problemas brasileiros, que V. Ex• está convidado para ir a Sergipe, para 
ver as obras que estão sendo realizadas na fábrica de amônio e uréia e-lã no 
Projeto Potássio; o que toi feito--nesses L1ltiinos 12 meses, o que está sendo rea
lizado_ de concreto, para que dentro de um ano a um ano e meio a fábrica de 
amônio e uréia já esteja em funcionamento.·~ este o convite que faço a V. 
Ex•, ratificando o que eu disse, que o contrato do grupo Lume foi distratado 
hã seis anos. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- A memória tanto pode estar me traindo, 
como traindo a V. Ex•, embora V. Ex• seja alguns decênioS mais jovem do 
que eu. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Um só. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Mas, de qualquer maneira, eu me propo
nho a, muito proximamente, vir a esta tribuna, numa oportunidade em que 
V. Ex• esteja Do plenãrio, ·para ter os documentos da época, e, se for o caso, 
estender~lhe a mão para receber o bolo da palmatória do professor Lourival 
Baptista, pela minha incorreção. Muito_ obrigado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Professor não posso ser, emi
nente Senador Luiz Cavalcante; sou seu aluno, desde que V. Ex• quis, nesta 
hora, ser bondoso para comigo em dizer que nossa diferença de idade vai a al
guns decênios. Eu me contento só com um. AgOra, quero dizer a V. Ex• que 
foi hã pouco mais de d~i~.anos que o grupo Lume teve o seu contrato anulado 
pelo Governo FederaL AgradCço a V. Ex• 

O Sr. Bernardino Viana (PI) -Senador Lourival Baptista, conceder-me
ia um aparte? 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Com prazer, eminente Senador 
Bernardino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Quero congratular-me- neste instante 
em que V. Ex• faz esse pronunciamento- com o povo de Sergipe e também 
apresentar a minha solidariedade e os meus ap~ausos ao trabalho, que tenho 
assistido de V. Ex' e do Governador do seu Estado, desenvolvido em favor 
das pesquisas e da implantação de uma indl1stria de mineração, no Estado de 
Sergipe, que não só irá trazer beneficias ao Estado de V. Ex• como fará muito 
bem ao nosso País, porque nós sabemos a luta que o Brasil tem enfrentado 
nesta questão de fertilizantes, e que a amônia, a uréia e o potássio são elemen
tos indispensáveis, imprescindíveis na composição dos fertilizantes. Assim, eu 
encaminho os meus parabéns a V. Ex•, ao Governador de Sergipe e a todo o 
povo daquele Estado. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Agradeço a V. Ex•, eminente 
Senador Bernardino Viana, o seu aparte. Quero dizer que muitas vezes eu 
chego a ser atê impertinente, porque abordo este assunto de Sergipe. Desde 
1959, quando estava na Câmara dos Deputados, eu fui a voz que se levantou 
para dizer que em Sergipe havia jorrado petróleo. Depois, continuamos; fo· 
ram descobertos outro& minerais, e veio o potássio. E aqui, há nove anos, des~ 
te mesmo local, começamos a falar, solicitando a ação do Governo Federal. 
E, na verdade, houve aquele fato que para o Estado foi desagradável, a assi
natura com aquele grupo Lume, e aí está registrado nos Anais da Casa um 
discurso que fizemos daqui, solicitando ao Governo Federal que fosse rescin:
dido aquele contrato, porque achávamos naquela oportunidade que aquele 
grupo não merecia confia-nça. Isto, um ano antes de haver a rescisão daquele 
contrato. Quando o eminente Senador i.uiz Cavalcante, ao me dar o aparte, 
falou em seis anos, .eu lhe disse que foi há dois. Logo após foi criada a PE
TROMISA, para explorar os minérios, mOrmente de Sergipe, porque potás
sio só tem em Sergipe. Quero diZer a V. Ex• que não me canso de falar aqui, 
desta tribuna, de vir pedir, solicitar e vir dizer o que está sendo feito no meu 
Estado; eu mesmo me admirei do que vi, lá, implantado, porque dentro de 
um ano e meio, dois anos no máximo, teremos lá uma fábrica de amônia e 
uréia, e o potássio está lâ, C espero, em 1983, seja iniciada a produção comer
cial do cloreto de potássio e, em 1985, já estamos com uma produção de 500 
mil toneladas anuais. 

Agradeço a V. Ex•, e, dentro de. poucos anos teremos no Brasil o potás
sio, que não é de Sergipe, mas do Brasil. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE)- Com muito prazer. 

O Sr. José Lins (CE)_:-__ Nobre_Senador Lourival Baptista, eu, como Su
perintendete da SUDENE, participei dos estudos realizados pelo Governo 
para a reversão do contrato com a Lume ao Ministér~o das Minas e Energia, 
via CPRM - COmpanhia de Pesquisas e Recursos Minerais. Esses cantatas 
se realizaram, se bem não me engano, hâ cerca de dois anos, depois do início 
do Governo do Presidente Gelsel. Tanto os estudos iniciais para a reversão 
do contrato se realizaram nessa época, que a anulação do contrato foi poste
rior a essa data. Portanto, com segurança, não faz cinco anos que o contrato 
foi desfeito, Mas, o que queria acrescentar para análise do assunto é que, de
pois que o Governo brasileiro readquiriu a possibilidade de ele mesmo con
duzir o processo de exploração do potássio, verificou-se que os estudos reali
zados pela Lume e com base nos quais teriam sido feitos os projetes de explo
ração não eram absolutamente esfl.ldos adequados. De modo que o Governo 
Brasileiro, através de suas empresas, teve que reiniciar os estudos para que 
todo o projeto fosse revisto. Isso naturalmente exigiu algum tempo e é por 
isso que a exploração do potássio, evidentemente, ainda não estâ sendo reali
zada com grandes vantagens para o País, como V. Ex• bem sabe. Mas, dentro 
em breve, conforme V. Ex• diz, o potássio estará sendo explorado. 

Esse contrato prevê a escavação de dois poços verticais, circulares, com 
cinco metros de diâmetro e profundidade de 460 metros ("shafts" n9s I e 2), 
de extração e de serviços. Por 'essas ligeiras indicações percebem~se as dimen~ 
sões do empreendimento. A mineração subterrânea encontra-se, ainda, inci
piente, em nosso País e a lavra de potãssio envolve conceitos inteiramente no
vos de mêtodos de trabalho e de mecanização, com utilização de sofisticadas 
técnicas e equipamentos. 

Pioneira no Hemisfério Sul, essa lavra do potâssio sergipano gerou a ne
cessidade de implantação de programas de treinamento intensivo em todos os 
níveis profissionais. 

Durante a fase de estudos do Projeto, vários técnicos realizaram estâgios 
na França, um dos países em que tal tipo de lavra atingiu grande desenvolvi
mento - geólogos, engenheiros e técnicos de nível médio. 

O treinamento prossegue, inclusive com a vinda de instrutores para trei
, namento de pessoal e fase de pré-operação. 

Os programas prioritários da PETROMISA compreenderam. desde o 
início das suas operações, os setores de potâssio e enxofre, em virtude da ex
plosiva demanda desses minérios que o Brasil não produzia, e que são impres
cindíveis à indústria de fertilizantes, principalmente agora, com a emergência 
da Agricultura como uma das metas prioritárias do Governo do Presidente 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA_!SE)- Agradeço a V. Ex•, eminente João Baptista Figueiredo. 
Senador José Uns, o seu aparte que muito enriquece o meu pronunciamento. Depois, finalmente. da assinatura do contrato entre a CPRM e a CC DI
Este depoimento valioso faz com que o Senado Federal tome cpp.hçcimento, t SE para exploração do cobre e da fluorita, ao término da solenidade realizada 
na verdade, do que houve a respeito do potássio sergipano. no Palâcio Olympio Campos -o Governador Augusto Franco entregou ao 

A visita do Ministro das Minas e Energia, Cesar Cals, ensejou uma ver- Ministro Cesar Cais um Memorial, reivindicando para Sergipe a instalação 
dadeira concentração de diretores, técnicos e assessores que integraram asco~ de uma Fâbrica de Barrilha. 
mitivas da PETROMISA, da PETROBRÁS, da PETROF~RTIL, da O documento, assinado pelo Governador do Estado, pelo Prefeito de 
CPRM, do complexo empresarial da Odebrecht Harryson Engenharia de Mi- Aracaju, pelos Senadores, Deputados Federais, Estaduais e representantes 
nas Ltda., da ULTRATEC, da NITROF~RTIL e da COFEN- Canteiro de das classes produtoras do Estado, equaciona o problema com realismo e de
Obfas. monstra a necessidade de uma Fâbrica de Barrilha para aproveitamento do 

Encerrada a inspeção às Fábricas de Amônia e Urêia, o Ministro das Mi
nas e Energia e o Governador Augusto Franco seguiram, acompanhados pe
los integrantes das aludidas comitivas. para o Canteiro de Obras do Projeto 
PotássiO, no Município de Rosário do Catete. Na ocasião, o Dr. Edilson de 
Melo Tâvora, Vice-Presidente da PETROMISA, traÇou o perfil histórico do 
Projeto Potâssio até os dias atuais. Sobre o evento, falaram, também, o Go
vernador Augusto Franco e o Ministro Cesar Cais. 

As obras relacionadas com a execução do Projeto Potássio encontram-se 
em plena e satisfatória execução, prevendo~se para o primeiro semestre de 
1983, o iníciO da produção comercial do cloreto de potássio que deverá atin
gir, até 1985, a capacidade nominal de 500 mil toneladas anuais. 

A PETROBRÁS Mineração- PETROMISA- alêm do complexo in
dustrial destinado à extração e beneficiamento do potássio sergipano, intensi
ficou, igualmente, as pesquisas em torno do enxofre, havendo mobilizado seis 
sondas para definir o potencial das primeiras jazidas de enxôfre nativo desco
berto no País sem interromper as pesquisas de potássio que, tambêm realiza 
no Amazonas. 

O Projeto Potássio constitui um investimento de US$ 157 milhões de 
dólares nesta primeira fase de construção dos dois poços "Shafts" que estão 
sendo abertos pelo Consórcio Odebrecht-Harrison, prevendo o cronograma 
das obras a conclusão dos trabalhos iniciados em julho de 1979, dentro de 688 

Cloreto de Sódio, que surgirá com a produção do potássio. 
Em face do excepcional significado dessa reivindicaÇão do povo de Sergi

pe, e de sua indiscutível importância para a economia nacional, requeiro a V. 
Ex• a incorporação do referido Memorial ao meu pronunciamento, como do
cumento cuja transcrição se justifiCa, pelo seu conteúdo e objetivos colima
dos, assim como o discurso pronunciado pelo Governador Augusto Franco, 
quando da assinatura do contrato para pesquisa do cobre. 

O povo de Sergipe sente--se estimulado, com a sua confiança revigorada, 
diante das excelentes perspectivas e dos projetas em andamento. A década 
recêm-iniciada antecipa-se fecunda de bons resultados no concernente ao de
senvolvimento do Estado e bem-estar de seus habitantes. 

Ao encerrar estas breves considerações, desejo congratular-me com as 
autoridades, os empresârios, os dirigentes, os têcnicos e os profissionais que 
acompanharam o Governador de Sergipe na oportunidade da fecunda e aus
piciosa visita do Ministro das Minas e Energia ao Estado de Sergipe. (Muito 
bem!) 

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

MEMORIAL ENCAMINHADO PELO GOVERNADOR AUGUSTO 
FRANCO, 

AO MINISTRO DAS MINAS E ENERGIA, C~SAR CALS. 

dias. Senhor Ministro, 
Para o Brasil- que é o maior importador de potâssio do mundo- o Um capitulo que se vem desenrolando às vezes esperançoso, às vezes 

grande empreendimento deverá gerar 760 novos empregos, apresentando, dramático, na História PoUtico-Econômica de Sergipe, diz respeito ao a pro
além disso, a vantagem de ensejar a absorção de uma tecnologia altamente es- veitamento industrial de suas jazidas minerais. Desde a descoberta dessas 
pecializada, no campo da mineração profunda, com métodos de produção to- imensas riquezas, hâ alguns décadas, até os dias que correm, o povo sergipa
talmente automatizados. no tem vivido na esperança de que esses minérios venham a ser integralmente 

Empreendimento inédito no P.afs, sua execução acarretará profundas re- industrializados. Em 4 de julho de 1979, um passo importante foi dado nesse 
percussões econômicas. Basta acentuar que em 1978 o Brasil importou 1 mi· sentido, pois a partir da ação rápida do Ministério que tem a honra de ser di
lhão e 660 mil toneladas de potássio. Para 1982, a demanda de cloreto de po- rigido por Vossa Excelência, através da Petrobrâs Mineração foi efetivamente 
tâssio foi estimada em cerca de 3 milhões de toneladas, surgindo, porêm, o concretizada a exploração do potássio sergipano, em vista da assinatura do 
Brasil, como o 19 País do Hemisfério Sul a produzi~lo. contrato para a abertura do poço ushaft" com o consórcio Norberto 

A produção bruta, diária, de minério a ser extra!do da mina será de Odebretch/Harrison, naquela histórica data. 
aproximadamente 7 mil toneladas, gerando 1.670 toneladas diárias de produ- Entretanto, Senhor Ministro, sabe Vossa Excelência que a extração do 
to beneficiado. cloreto de potássio, em razão do minério a ser explorado, a silvinita, implica-

O Nordeste absorverá, de início, essa produção, passando a contar com rã necessariamente na produção compulsória de cloreto de sódio, sendo que, 
uma pronta disponibilidade de fertilizantes, a preços mais acessíveis, o que para este último sal, as quantidades a serem obtidas serão mais de duas vezes 
promoverá o imediato aumento da produtividade de vastas áreas, propician- e meia superiores ao primeiro, de forma que para uma produção anual de 
do o advento, em escala econômica, de novas culturas. quinhentas mil toneladas de cloreto de potássio, ter-se-â obrigatoriamente 

O contrato da PETROMISA com a empresa vencedora na concorrência ·um milhão e trezentas mil toneladas de cloreto de sódio por ano. 
realizada, a OdebrechtRHarrison é o maior até hoje realizado no Brasil, no Evidentemente, que a utilização económica do cloreto de sódio será. do maior 
campo dos minerais não-metálicos, para serviços subterrâneos. signifiCado para a Petrobrás Mineração, na medida em que irá baratear os 
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custos finais de produção do potássio e consequentemente os preços ao con
sumidor, beneficiando-se, assim, a agricultura brasileira que se constitui na 
principal meta do Governo do eminente Presidente João Figueiredo. 

Destarte, com a finalidade de buscar a otimização do Projeto Potássio, 
que além de favorecer a economia nordestina, atenderá às diretrizes nacionais 
de redução das desigualdades regionais, contribuindo dessa forma para ades
concentração industrial e acarretando reflexos positivos sobre o balanço de 
pagamentos do País via substituição de importações, solicitamos a Vossa Ex
celência que o Ministério das Minas e Energia se articule com o Ministério da 
Indústria e Comércio~ visando l instalação em Sergipe de uma fábrica de bar
rilha com uma alternativa econômica e viável para o aproveitamento do clo
reto -de sódio, vez que a demanda nacional do carbonato de sódio vem cres
cendu a taxas elevadas, devendo atingir a um milhão de toneladas/ano até o 
final da presente década, isto em razão da acelerada expansão industrial do 
País. Deduz-se, por conseguinte, que a produção nacional de barrilha para os 
próximos anos, a partir das unidades de Cabo Frio e dC Macau, não irá aten
der às reais necessidades do mercado brasileíro, devendo o País continuar im
portando este estratégico insumo cm expressivas quã.riHdB.dcs na hipótese de 
não ser implantada uma fábrica em Sergipe. 

Esta unidade de barrilha, devidamente dimensionada, utilizaria parte do 
cloreto de sódio a ser produzido pela Petrobrás Mineração, sem interferir nas 
áreas nacionais tradicionalmente produtoras de sal marinho. Por outro lado, 
decorrente de um desdobramento natural do projeto potássio, esta fábrica ne
cessitaria apenas de pequenos acréscimos na infra-estrutUra tisica que, inevi
tavelmente, será requerida em virtude do aproveitamento do potássio, tais co
mo: porto, sistema viário, tratamento de efluentes e outros, maximizando as
sim a utilização da infra-estrutura c beneficiando-se da integração em um 
complexo industrial, primeiro c único no Brasil adjacente ao mar. 

Outrossim, âeve-se acreScentar que a Companhia Nacional de Álcalis 
tem demonstrado, inclusive oficialmente, a firme intenção de implantar em 
territóriO sCrgipano a terceira unidade produtora de barrilha do País, já pos
suindo neste Estado, Decreto de Lavra para calcârio, de excelente qualidade 
para o empreendimento. 

Vale salientar, ainda, que a Álcalis fez realizar nos anos 71/72, estudos 
locacionais comparativos, para a implantB.ção dO emprCefli:lifriento, oride se 
concluiu que o Estado de Sergipe se apresentava como a melhor opção para a 
produção de barrilha no Brasil, e que tal projeto apenas não se concretizou 
em Sergipe, por problemas relacionados com a efetiva disponibilidade de sal, 
como conseqUência do episódio concernente à Kalium Mineração (Grupo 
Lume), fato, totalmente superado, pois a responsabilidade de demarragem do 
projeto potássio encontra-se Com a Petrobrás Mineração, que já definiu todas 
as etapas do projeto, devendo estar produzindo potássio e cloreto de sódio 
em 1983. ---

Como visto, Senhor Ministro, a reivindicação transmitida a Vossa Exce
lência através do presente Memorial, subscrito por nós outros legítimos re
presentates do Povo Sergipano, é fundamentada em dados t~nicos de inques
tionável oportunidade econômica para o Estado de Sergipe c, por via de seus 
desdobramentos naturais, para o próprio País. 

Assim, ao firmlilrmos o presente documento, ciente estamos de que fize
mos desenrolar-se mais um importante capítulo da História Político
Econômica do aproveitamento industrial das jazidas minerais de Sergipe, a 
que aludíamos no início. -

Capítulo, Senhor Ministro, ainda mais uma vez esperançoso. 
Esperançoso, sobretudo, de que o próximo seja escrito por Vossa Excelência, 
e que seja decisório. 

Aproveitamo-nos da oportunidade para ratificar a Vossa Excelência os 
nossos protestos de consideração. - Augusto Franco, Governador do Estado 
Heraclito . Rollemberg, :, Prefeito de Aracaju- Lourlval Baptista, Senador da 
República - Gllvan Rocha, Senador da República -Passos Pórto, Senador 
da República- Jackson Barrêto, Deputado Federal- Tertuliano Azevedo, 
Deputado Federal -Francisco Rollemberg, Deputado Federal -Raimundo 
Diniz, Deputado Federal - Adroaldo Campos, Deputado Federal - Celso 
Carvalho, Deputado Federal- Albano do Prado Pimentel Franco, Presidente 
da Federação das Inqústrias- João Lima, Presidente da Associação Comer
cial de Sergipe- Ilton Ribeiro, Presidente da Federação do Comércio de Ser· 
gipe. 

DISCURSO PROFERIDO PELO 
GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO 

Senhor Ministro, 

Permita-nos inicialmente dizer o quanto nos sentimos honrados com a 
visita de Vossa Excelência ao Estado de Sergipe um acontecimento que imagi~ 
namos, para além de uma simples troca de amáveis c cordiais homenagens, 

como de frutificantes esperanças para a economia de Sergipe, esta Unidade 
Federativa que, mercê. do seu rico subsolo, sente-se bem a vontade para rc ... 
cepcionar o Ministro das Minas c Energia do Brasil. 

Em verdade, Senhor Ministro, Sergipe tem sabido dar, ao longo desses 
últimos anos, a sua efetiva c valiosa contribuição à hoje dramática carência 
Nacional de combustíveis, de que são exemplos o petróleo e o gAs natural da .. 
qui generosamente extraídos, elementos indispend.veis ao contfnuo esforço 
de suprimento de nossas necessidades no sctor, queremos crer, itens ponderá
veis inscritos no Modelo Encrg~tico Nacional idealizado por Vossa Excclên .. 
cia. 

Mas, embora elementos dos mais vitais à economia do País, nio exau .. 
rem o petróleo e o gâs natural o nosso elenco de rique~as minerais postos à 
disposição da naÇão. Veja Vossa Excelência, a titulo de exemplo do que dize
mos, que no momento encontra-se em franco c laborioso desenvolvimento a 
implantação do Projeto Potássio, levado avante pela PETROBRÁS mine
ração, a instalação da Unidade Industrial produtora de amônia e ur~ia, a car~ 
go da PETROF~TIL, ambos projetes de substancial significação para a eco· 
nomia brasileira. Isso sem esquecermos, ainda, a excelente perspectiva de ex~ 
ploração do enxofre, também pela PETROBRÁS Mineração, considerando 
os promissores jazimentos desse minério no nosso subsolo. 

Mas não é só, Senhor Ministro. O Estado de Sergipe, rico pela natureza 
nesse setor, está mais uma vez a pleitear a instalação de uma unidade produ~ 
tora de barrilha em seu solo - empreendimento agora tornado ainda mais 
viável com a efetiva implantação do Projeto Potássio, uma vez que este, new 
cessária e naturalmente, produzirá excedentes de cloreto de sódio que pode
rão, recomendavelmente, ser utilizados na produção de barrilha. Evidencia
se, Senhor Ministro, sob todos os ângulos de exame, que o aproveítamento 
económico desse sal serâ da maior significação para a PETROBRÁS Mine
ração, na medida em que irá baratear os custos finais da produção de potás
sio, com reflexos alvissareiros at6 mesmo para a própria agricultura brasileira 
-meta das mais caras do Governo do eminente Presidente João Figueiredo 
-se consideramos que esse barateamento na ,produção deverá redundar, ati· 
nal, em iguaf. beneficio para o consumidor. 

Neste sentido, Senhor Ministro, tenho a honra de passar às mãos de vosw 
sa excelência, memorial reivindicatório pleíteando a instalação em Sergipe da 
terceira Unidade Produtora de barrilha do Pafs, mediante uma conjunta deci
são dos Ministérios das Minas e Energia com o da Industria e Comércio, do
cumento este subscrito por mim, governador do Estado, e ao qual compare
cem as honrosas presenças scrgipanas no Congresso Nacional- indcpenden .. 
temente do partido a que pertencem-, e de órgãos de classe da indústria c do 
comércio de Sergipe- prova eloqUente da unânime espectativa hoje existen
te no estado a respeito do assunto. 

Por fim, Senhor Ministro, ainda tocando na contribuição de Sergipe 
para o engrandecimento da economia brasileíra na área mineral, saliente-se 
que partimos agora para prospectar no estado jazimentos de cobre, metal de 
universal pobreza, haja vista qUe vimos de testemunhar contrato de assistên
cia financeira a essa prospecção, de valor superior a trinta milhões de cruzei
ros, ajuste esse firmado entre a nossa companhia estatal de fomento mineral, 
a codise, e o BNB, órgão repassador de recursos da CPRM. 

Como vê, Senhor Ministro, Sergipe, ao receber Vossa Excelência de 
braços abertos, quer simbolizar nesse gesto de fraternal recepção um espaço 
cheio de generosas perspectivas. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) -Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMJR PINTO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO POSTE
RIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- A Mesa agradece a V. Ex• aspa
lavras tão generosas que acaba de proferir. 

Tem a palavra o nobre Senador Lázaro Barboza. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr~ Presidente e Srs. Senadores, 

Vou ser breve nesta tribuna, eis que em todo começo de: perfodo legislati
vo os Srs. Senadores regressam de seus Estados com uma gama enorme de 
problemas que precisam levar ao conhecimento do Pais. 

Aqui compareço, Sr. Presidente c Srs. Senado~es-'_em primeiro lugar para 
dar conta das dificuldades que o Estado de Goiâs vem enfrentando com um 
fato que para os goianos é quase sui generis- as enchentes, que, cm algumas 
cidades, chegaram a causar danos praticamente irreversíveis. Em Municípios 
como Itaguatins, Araguatins, Porto Nacional, Miracema do Norte, Aruanã,. 
e tantos outros, às margens dos rios mais caudalosos, como o Tocantins c o 
Araguaia, o desespero dos seus habitantes é at~ o momento uma coisa iodes~ 
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critivel. Cidades inteiras foram praticamente varridas do mapa, como Mira
cerna do Norte que, com cerca de l.S a 20 mü habitantes, na sede não teve ne
nhuma casa de todo o seu traçado urbano poupada pelas enchentes. E são mi
lhares e milhares, dezenas de milhares, devem ultrapassar mesmo centenas de 
milhares as pessoas desabrigadas. Estes sem dúvida alguma, na medida do 
que é possível, vem recebendo os socorros de que carecem. Mas, lamentavel
mente, eu, que andei percorrendo algumas dessas regiões, pude constatar que 
a assistência oferecida pelos órgãos públicos estava e estâ ainda muito aquêm 
das necessidades. Por exemplo, não vi nas áreas afetadas um só das centenas 
de helicópteros que o País possui, notadamente dentro dos Minist~rios milita
res, dando socorro às milhares e milhares de vítimas, às vezes engarranchadas 
em ãrvores, não vi nenhuma lancha, quer da Marinha quer de qualquer órgão 
do Governo, a percorrer o caudaloso Tocantins ou Araguaia, dando aqueles 
socorros tão imprescindíveis. 

O número de vítimas humanas, Sr. Presidente, ainda estâ por calcular. 
F:ala-se muito nos prejuízos materiais, nas milhares e milhares de casas que a 
enchente carregou, fala-se nas lavouras inteiramente devastadas, fala-se nas 
milhares de cabeças de gado bovino que, não tendo condições de se safare~!~ e 
presas entre águas e cercas de arame, acabaram tambtm por perecer, e se es
quece de um fato de significância ainda maior - as vítimas humanas, que 
não foram nem tiveram condições, até agora, sequer de serem avaliadas em 
número, que não foi pequeno, Sr. Presidente. Em Porto Nacional, como asá
guas cresceram muito ainda durante o dia, pôde-se dar conta de pessoas que 
morreram afogadas. De uma só famflia, 6 crianças foram carregadas pelas â
guas do Tocantins. Já no rio Chixâs, onde as águas subiram a alturas nunca 
dantes atingidas, segundo os mais antigos do lugar, foram inúmeros os cadá
veres que passaram boiando, sem que sequer pudessem ser identificados ou 
retirados das águas. E o desespero ainda não cessou, porque, se as águas bai
xarem, os flagelados continuam sem lugar para se instalarem com suas 
famflias. :e. verdade que nas zonas mais críticas houve, inclusive, a visita do 
Sr. Ministro do Interior. Eu soube, através da imprensa, que, em Miracema 
do Norte, diante do drama terrível que se abate sobre a gente do meu Estado, 
S. Ex• chorou ao ver as dificuldades que aquela gente enfrenta, com as águas 
tomando conta das cidades, as plantações perdidas, o rebanho comprometi
do. 

Quero, Sr. Presidente, muito mais do que condenar a falta de uma assis
tência coordenada, aproveitar os instantes que me restam na tribuna para pe
dir ao Governo que, ao elabOrar com urgência um plano de assistência aos 
flagelados, de reconstrução de algumas dessas cidades, adote providências no 
sentido de que elas sejam reconstruídas fora do alcance das águas, a fim de se 
evitar, em anos futuros, a repetição dessa tragédia. 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - Ouço o eminente Senador Evan
dro Carreira. 

o Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador Lâzaro Barboza, eu ouço 
compungido o seu discurso, que tem toda a razão de ser. E gostaria de inserir 
nele um velho palpite, já cantado e decantado de múltiplas tribunas. O 
problema das enchentes se liga, indiscutivelmente, ao problema da devas
tação, da derrubada da árvore, da derrubada da floresta. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - V. Ex• tem razão; muito bem! 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Não haverâ qualquer solução lógica, 
qualquer solução racional, científica, ecológica, enquanto o homem depredar 
a natureza; enquanto, diante do imediatismo c do consumismo, derrubarmos 
a mata, a árvore, para fazer simplesmente dinheiro, dólar. 

Hã necessidade imediata de uma reposição do tapete arbóreo. das cabe
ceiras do Araguaia, do Tocantins e do São Francisco; hâ necessidade imedia
ta da recomposição da floresta ciliar desses rios, pois do contrário a água irá 
apanhar o homem at~ no cume do Evercst, do Itatiaia ou do Pico da Neblina. 

O homem precisa se conscientizar disto. 
Não hâ outra solução a não ser um reflorestamento racional com árvores 

autoctones nativas, e não alienígenas. Não é plantar milhões de pinus, de eu
caliptos, nem de gme/ina; ~fazer o levantamento do nicho ecológico da área e 
plantar aquilo que existia lá, recompor a floresta nativa. 

A floresta serve de esponja, ela fortifica, estende, amplia e potencializa o 
lençol freático, além da água que retêm do âpice de suas folhas até a última 
camada de hum os. A chuva quando cai, mesmo em grandes proporções, ê fil
trada lentamente, dias após dias, meses após meses, até encontrar o talvegue, 
o leito dos rios evitando as enchentes catastróficas. lô: esta a solução que gos
taria de inserir no seu discurso oportunfssimo, ilustre Senador Lázaro Barbo
za: providenciar imediatamente, um reflorestamento racional com árvores 
nativas, aborígenes. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Eminente Senador Evandro Car
reira, sou muito grato pelo oportuno e lúcido aparte de V. Ex• 

Poderia dar por encerradas as considerações que estou emitindo, Sr. Pre
sidente, com o aparte do nobre Senador Evandro Carreira. 

A natureza vem mudando; e isto estará acontecendo por acaso, ou ela es
tará vingando as agressões do homem? Não é de hoje, é de hã muito tempo 
que as autoridades ecológicas vêm chamando a atençilo dos homens que go
vernam o Brasil para que não permitam a destruição sistemática da hiléia 
amazônica, da floresta equatorial, porque isto viria, fatalmente, mudar, alte
rar o clima, o regime de chuvas c até mesmo a temperatura. 

Houve um caso, para mim incrível, nobre Senador Evandro Carreira. 
Passei grande parte dos meus dias de adolescência às margens do rio São 
Patrício, na antiga Colônia Agrícola Nacional de Ccrcs, pouco distante da ci
dade de Itapaci. Vi nascer, às margens do rio, dois povoados que contavam 
cerca de 250 casas que se espraiavam at~ tomar a encosta de uma elevação 
distante das margens do rio aproximadamente I quilómetro de lado a lado. 
Ali, residiam os meus pais, meus irmãos c eu, numa casinha tosca que eu, 
adolescente, construí cÕm minhas mãos. E todas as vezes em que tenho tido o 
privilégio de voltar àquelas minhas paragens, passo por lã para matar sauda
des, rever o casebre humilde que um dia, menino, construí e rever a cachoeira 
do São Patrício, onde tomava os banhos matinais. Ao lá chegar agora, aten
dendo a chamados de pessoas da região, vi que quase todo o casario de ambos 
os lados do rio, foram pura c simplesmente varridos do mapa. A velha casi
nha que construí, Sr. Presidente, também foi levada pelas águas, que subiram 
a alturas jamais atingidas em qualquer época. Abaixo do local em que as â
guas atingiram, cerca de mais ou menos 20 metros, residi com minha famflia 
durante anos e anos seguidos, quando a região do São Patrício era pratica
mente uma floresta indcvassável, e nunca havíamos presenciado um fenôme
no como este, tio duro, e que cobrasse do homem pobre, ribeirinho, um tri
buto tio pesado por erros que certamente, nobre Senador Evandro Carreira, 
ele não cometeu sozinho. Erros dcvastatórios que ocorreram e estão ocorren
do no País inteiro, sobretudo pela falta de consciência dos Governos, a quem 
cabe orientar e nxar diretrizes. 

Ouço, antes de encerrar, Sr. Presidente, o eminente Senador pelo Pará, o 
nobre colega Aloysio Chaves, que pretende honrar-me com o seu aparte. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nobre Senador Lázaro Barboza, V. Ex• 
faz, com propriedade, c mais do que isto, com o sentimento de quem viveu o 
problema, descrição do drama que tem atingido uma·grande parte do seu Es
tado e que tambêm flagelou outras regiões deste País. Foi o Brasil, em vários 
pontos atingido, este ano, por cheias catastróficas que excederam a todas as 
previsões. V. Ex• poderá ter algumas indicações específicas se registrar, por 
exemplo, que o índice pluviométrico da Capital do meu Estado, no mês de fe
vereiro, foi da ordem de quase 800 milfmetros, o dobro do fndice verificado 
em fevereiro de 1979. Oitocentos milfmetros é quase todo o inverno no Nor
deste. A região do Tocantins, no ineu Estado, cm virtude das abundantes e 
torrenciais chuvas nas cabeceiras dos rios Araguaia e Tocantins, foi duramen~ 
te atingida. O País viu, atrav6s da televisão, cenas dramáticas da cidade de 
Marabá, onde não ficou uma casa incólume ao efeito terrível dessa grande en
chente. Como Governador do Estado, essas enchentes cíclicas permitiram-me 
tomar contato direto com esses problemas, no Tocantins e no Amazonas. Ad
mito, como o nobre Senador Evandro Carreira, que hã causas evidentes de 
perturbação do meio ambiente, que estio concorrendo para agravar o proble
ma, mas não vamos, neste momento, entrar na sua análise, neste aparte rápi
do que desejo fazer ao pronunciamento de V. Ex• Mas cumpro um dever de 
justiça, nobre Senador, ao dizer que o Governo Federal, através do Minis
tério do Interior e dos seus órgãos regionais no Pará, como a SUDAM, e o 
Governo do Estado do Parã voltaram toda a sua atenção para essas áreas e 
procuraram, na medida do possível, acionar providências para proteger e am
parar a população flagelada, inclusive acelerando as obras, no caso específico 
de Marabá, da implantação da nova cidade cm construção. Evidentemente, 
que o drama é de proporções desmedidas e as medidas de amparo não podem 
ser antecipadas. Enchentes dessa natureza são, quase sempre, imprevisíveis. 
Em todo caso, estou certo de que o sentimento nacional do qual V. Ex• é o in
térprete neste momento, o sentimento que há cm todos os brasileiros, de poio 
e de amparo a essas populações flageladas, e as medidas do Governo, vão 
concorrer, sem dúvida, para minorar o sofrimento das populações atingidas 
por essa calimidade. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO) - Muito obrigado, eminente Sena
dor Aloysio Chaves. V. Ex•, homem da Amazônia, homem do Pará, efetiva
mente tem sido testemunha de que os fenômenos das enchentes, nos últimos 
anos, vêm se agravando e, sobretudo, cobrando de Estados, como o de V. 
Ex', um tributo muito alto. 
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No que toca a Goiâs, homem conhecedor do Pais inteiro, como V. Ex'" o 
é, hã de estar lembrado de que é a primeira vez que o fenômeno das enchentes 
atinge as proporções que atingiu. A última grande cheia havida em Goiâs
pelo que dizem os mais antigos - ocorreu no ano de 1926 c a cidade de Porto 
Nacional ficou aquE:m dos limites atingidos agora pelas águas, cm cerca de 
vinte e poucos metros. Veja V. Ex'" como está havcnto, realmente, uma mu~ 
tação dos fatores climáticos, do regime de chuvas c, efetivamente, isto tem 
muito a ver com a agressão irracional do homem à natureza, que agora se vina 
ga da agressão sofrida. 

O Sr. AlmkPinw_(CE)- V. Ex• permite? 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- Ouço o eminente Senador pelo 
Ceará. 

O Sr. Almlr Pinto (CE) - Nobre colega, que os rios Araguaia e Tocan
tins enjôem seus leitos, ex.travazem, é até compreensível, por que são daRe~ 
gião Amazónica. Mas V. Ex• deve ter visto pela televisão que o Cearâ, por 
exemplo, estava numa angústia terrível, de dezembro a janeiro deste ano. Es
távamos com três anos de invernos escassos; a é.gua fugiu, como por encanto 
do subsolo; caminhões e caminhões da SUDENE, fornecendo água a do
micílio. Não adiantava cavar cacimbão porque o lençol freático não tinha á
gua. Eu não sei, nobre Senador, parece que há um desmantelo na mcterolo
gia. Não sei bem, porque não se pode acreditar que, numa cidade como a de 
Morada Nova, no Ceará, caia, de uma vez, uma chuva de 214 miUmetros, 
praticamente acabando com a cidade. Isto, na verdade, chama~sc tromba d'á· 
gua, mas talvez fosse melhor que essa queda pluviométrica fosse regularizada. 
Não tanto para um só lugar, como disse há pouco o nobre Senador Aloysio 
Chaves, mostrando que no ParA, no mês de fevereiro, só na área de Belém 
caíram 800 millmetros, quase que toda a queda pluviométrica do N ardeste. E 
no Ceará, nós estamos melhor, graças a Deus, não obstante este prejuízo, 
porque eu acho pior a enchente do que a seca; a seca deixa, não bole com as 
casas, não bole com as cercas. E o Governo nos dá aquela ajuda, como fez no 
ano passado, com uma assistencia regularíssima, justiça se lhe faça, com um 
método cujo êxito, na verdade, estã provado o de não retirar o homem do seu 
verdadeiro habitat. Mas a enchente ~ como V. Ex• está dizendo: água ni!o tem 
cabelo, leva tudo. Por conseguinte, tenho a impressão- jâ bem disse o Sena
dor Aloysio Chaves- de que, como foi dada, naquele momento dificil que o 
Nordeste atravessou, aquela assistência racional e patriótica, pelo Governo 
Federal, acredito que não só Goiás, mas o Parã c outros mais que sofreram 
essa inundação, esses prejuízos terríveis que nós conhecemos, terão do Go
verno Federal, a assistência que chegará 'cm tempo para a sua salvação. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO)- ll. o que nós goianos, Senador Al
mir Pinto, a quem agradeço pelo aparte, esperamos que cfctivamcntc venha a 
ocorrer, que o Governo dê às milhares de famílias desabrigadas o auxflio de 
que necessitam para se reestruturarem. De forma que, Sr, Presidente, damos 
por encerrado este assunto, que se constituiu, nos últimos dias, na preocu
pação do País inteiro, pOrqUe O fenômeno das enchentes não se abateu apenas 
sobre o meu estado, este fenômeno se abateu também sobre o Pará e outras 
regiões do País. 

Vou tratar, agora, de outro assunto que e também muito grave e muito 
sério. Vou protestar, Sr. Presidente, contra o chamado preço mínimo fiX-ado 

tação de arroz da Indonésia, do Japi!o ou da Malásia, como já teve que fazer 
em outras oportunidades. 

Eram as considerações que gostaria de fazer, Sr. Presidente. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Para uma breve comuni· 
cação, concedo a palavra ao nobre Senador Paulo Brossard. 

0 SR. PAUW BROSSARD (RS. Para uma breve comunicação.) -
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Por efeito da extinção dos partidos, decretada pela maioria, sob a forma 
de lei, ato contra o qual a minoria se opôs por todas as maneiras a seu alcan
ce, é a derradeira vez que falo cm nome do MDB, que, tendo deixado de exis
tir legalmente, não deixou de existir na história do País. Faço-o para registrar 
que a ele coube, num período mais longo que o do estado novo, guardar a tra
dição democrática da Nação c com ela conservar a esperança do povo brasi
leiro na reconquista de sua liberdade e na obtenção da paz social; a ele coube 
opor-se sempre às brutais medidas de arbítrio, sucessivamente adotadas. 

Com o MDB chega ao termo minha liderança, mas nilo poderia dá·la 
por encerrada sem que agradecesse a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a 
invariável atenção dispensada aO líder da Oposição, nem poderia silenciar mi~ 
nhas homenagens à ilustre Maioria, fazendo-as recair na pessoa de seu emi
nente porta-voz; por fim, E: meu dever renovar os agradecimentos, efusivos e 
cordiais, aos companheiros, aqui chegados sob a legenda malsinada do 
MDB, que me fizeram líder da bancada e me socorreram com os seus conse
lhos e me fortaleceram com sua solidariedade. 

Queira Deus que o futuro que nos espera venha a ser melhor que o passa
do que se despede. 

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

O Sr. Mauro Benevídes (CE)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Mauro Benevidcs, para uma breve comunicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Para uma breve comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Apenas para comunicar a V. Ex'", à Casa c ao Pais, que o Bloco Parla
mentar do PMDB, em constituição, encaminhará., amanhã, a V. Ex .. , a docu
mentação exigida pela Resolução da Mesa Dirctora, baixada ontem, e, nessa 
documentação irâ,- igualmente, a indicação do eminente Líder Paulo Brossard 
para o desempenho nesta sessão legislativa, da liderança do bloco parlamen
tar do PMDB. 

Esta nossa decisão constitui, sem dúvida, um reconhecimento não ape
nas aos méritos, à capacidade indiscutível do Sr. Senador Paulo Brossard co~ 
mo, também, um reconhecimento aos inestimáveis serviços que há prestado à 
causa da democracia no Pais. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM OS SRS. SENADORES: 

pelo Governo a nível de produtor para o arroz. Goiás ~ um dos grandes pro
dutores de arroz do País e a sua colheita jâ se encontra cm estAgio avançado. 
Entretanto, um saco de arroz custa, ao produtor de Goiás, mais de 500 cru- to. 
zeiros, custo de produção, enquanto está sendo comercializado nas fazendas e 

José Guioinard- Raimundo Parente- Gabriel Hermes- Jarbas Pas
sarinho -Alberto Silva- Dinarte Mariz- Cunha Lima -Nilo Coelho
Teotónio Vilela- Luiz Viana- Moacyr Dalla- Amaral Peixoto- Murilo 
Badaró - Franco Montoro - Orestes Quércia - Vicente Vuolo - Pedro 
Pedrossian - Saldanha Derzi - JosE: Richa - Leite Chaves - J aison Barre-

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Sobre a mesa, requerimento 
que serã lido pelo Sr. 19-Secretário. nas lavouras a 280 e a 300 cruzeiros. Mas, paradoxalmente, o consumidor ci

tadino estâ pagando. cerca de 950 c até 1.050 cruzeiros por esse mesmo saco de 
arroz. Lamentavelmente, o Governo foi infeliz ao fixar o preço mínimo do ar-
roz, que não atende, de forma alguma, aos custos reais de produção, pois cm 
Goiás, onde 90% da lavoura de arroz é de sequeiro, gasta-s~, cm média, 15 mil 
cruzeiros para a limpeza de um alqueire de chão; gastaase inais 8 mil cruzeiros 
para ará-lo e mais 3 mil cruzeiros para a gradeação e plantio; gasta-se mais 3 
mil cruzeiros de sementes, c cerca de 12 mil cruzeiros cm adubos. Depois, 
paga-se 80 cruzeiros por saca para a colheitadeira c a secagem nos armazéns 
custa cerca 25 cruzeiros por saca. O transporte fica por mais 25 cruzeiros e 
a sacaria custa 35 cruzeiros. A módia de produção·~ de cem sacas por alqueire, 
o que corresponde, mais ou menos, 530 a 540 cruzeiros por saca c o preço 
mínimo E: de apenas 300 cruzeiros. 

Vou encerrar, Sr. Presidente, porque vejo que V. Ex• se preocupa com o 
tempo, deixando aqui o meu apelo para que o Governo, que tanto tem pro
metido aos homens que trabalham a terra, que não deixe que eles fiquem, 
mais uma vez, apenas alimentados pelas promessas do 4 'plante que o GovcrM 
no garante", mas que faça imediata correção do preço mínimo do arroz, sob 
pena de, no próximo ano, Sr. Presidente, o Brasil ter de aumentar sua impor-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 9, DE 1980 

Nos termos do artigo 185 do Regimento Interno, requeremos que o tem
po destinado aos oradores do Expediente de sessão do Senado Federal, a ser 
designada, seja dedicado a reverenciar a memória do jurisconsulto Pontes de 
Miranda. 

Sala das Sessões, 5 de março de 1980.- Paulo Brossard- Teotônio Vi
lela - Luiz Cavalcante - Leite Chaves - Mauro Benevides - Bernardino 
Viana- Gastio Müller- Marcos Freire- Roberto Saturnino- Jaison Bar
reto- Agenor Maria- Orestes Quércia- Itamar Franco- Aderbal Jurema 
- Adalberto Sena - Dirceu Cardoso - Dinarte Mariz- Gabriel Hermes
Murilo Badaró- Evandro Carreira- Lourival Baptista- Jarbas Passarinho 
- Evelásio Vieira - Humberto Lucena - José Sarney - Nilo Coelho -
Aloysio Chaves - Almir Pinto - José Lins - Lázaro Barboza - Nelson Car
neiro - Helvfdio Nunes - I.omanto Júnior. 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O requerimento que acaba 
de ser lido será objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos tçrmos regi
mentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19-Secretário. 

.t lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 10, DE 1980 

Sr. Presidente: 
Bernardino Viana, Senador, vem, na forma do Regimento Interno, soli

citar de V. Ex• a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei n"' 179, de 
1979, de sua autoria, em tramitação na Comissão de CoQstituição e Justiça, 
por haver o Conselho Monetário Nacional, em reunião realizada ontem, 
aprovado linha de crédito na Caixa Econômica Federal, para conversão de 
motores de Táxis para uso de álcool, em condições até mais alentadoras do 
que as sugeridas pelo signatário no respect_ivo projeto. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1980. - Bernardino Viana. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O requerimento lido será 
publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !•-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• 7, de 1980 

Desse modo, quase a mt:tadc dos assalariados, precisamente: os mais ne~ 
cessitados, ficaram marginalizados em relação ao reajuste salarial semestral. 

Por isso mesmo o projeto, alterando a Lei n• 6.708, de 30 de outubro de 
1979, prescreve tamb~m a revisão do valor do salário mínimo. 

Essa revisão, determinará, automaticamente, o reajustamento, tambêm 
de seis em seis meses, dos beneficias previdenciârios, que, como se: sabe, são 
majorados na mesma data do reajuste do salário mínimo; consoante os se
guintes dispositivos da Lei Orgânica da Previdência Social: 

uArt. 67. Os valores dos benejlcios em manutenção serão rea
justados sempre que for alterado o salário mínimo. 

§ 19. O reajustamento de que trata est~ artigo será devido a par
tir da data em que entrar em vigor o novo salário mínimo, arredondado 
o total obtido para a unidade de cruzeiros imediatamente superior. 

§ 29 Os (ndices do reajustamento serão os mesmos da polftica 
salarial estabelecida no art. 1• do Decreto-lei n' 15, de 29 de julho de 
1966, considerado como mês básico o da vigência do novo salário mfni
mo." 

O seguinte quadro, elaborado com base em publicações do INPS e do 
IBGE, constante do trabalho "A Previdência Supletiva e o Fundo de Pensão 
Empresarial", Aroldo Moreira, LTr, São Paulo, 1977, pág. 60, contêm infor
mações que mrecem registro: 

Determina também que o salário mínimo será corrigido semes- ----------------------~-~--
Aposentadoria: n• de beneficiários Pensão tralmente. 

O CongressO Nacional decreta: 
Ano n9 depen~ 

Invalidez Velhice T. de Serviço sionistas 
Art. I• Acrescente-se ao artigo I• da Lei n• (;.708, de 30 de outubro de --::----::-::----:-:--::----::~:-----::::-:-:---

1979, o seguinte: I970 468.740 125.952 272.218 633.179 

.. Parágrafo 6nico. Será tambêm corrigido semestralmente o 
valor do salário mínimo, com o acrésCimo a que se refere o item I do 
artigo 29," 

Art. 2'~ Esta lei entrará em vigor na data de sua publi~a.ção, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

Como se sabe, a Lei n'~ 6.708, de 30 de outubro de 1979~ determinou a 
correção semestral dos salârios, de acordo com o Indice Nacional de Preços 
ao Consumidor, atendendo, em parte1 justa e antiga reivindicação dos traba

1971 
1972 
I973 
1974 
1975 

478.576 I27.684 294.325 654.070 
511.089 137.320 348.061 714.70I 
525.107 138.425 367.704 754.585 
614.265 I50.886 4I4.014 844.120 
105.445 I53.206 423.579 887.435 

Representação em número de salários mínimos 

lhadores. Essa medida atenuará os problemas suscitados pela política sala- ---------------------------
Aposentados 

rial, que, com a escalada inflacionária, tem aviltado, nos últimos anos, o po
der aquisitivo dos salários. Ano Pensionistas 

Resscntiu~se, entretanto, referida lei de omissão imperdoável que precisa -------~--------...:..---------
Invalidez Velhice Tempo de Serviço 

ser, desde logo, corrigida. 
Referimo-nos aos trabalhadores que: recebem a remuneração mínima e 

aos aposentados. 
Em 1976, a revista Indústria e Desenvolvimento, FIESP, São Paulo, de ja

neiro daquele ano, revelou a seguinte situação: 

I - Quadro de Assalariados - 1975 - Brasil 
Participantes do P!S 

Número de trabalhadores Faixa de renda Percentual 
(em sah~rlos mínimos) 

7.749.506 até 2 78,420 
1.589.348 de2 a 5 16,080 

459.954 de S a 15 4,650 
58.569 deiS a25 0,590 
16.123 de25 a35 0,160 
5.445. de35 a45 0,060 
2.082 de45 a 55 0,021 

834 de55 a65 0,008 
1.127 de 65 em diante 0,011 

9.892,988 100,000 

Por outro lado, a Pesquisa Nacional de Amostragem de domicílio reali
zada pelo IBGE, ao final de I973, demonstrou que a remuneração de 43% dos 
trabalhadores se concentrava na faixa de 1 salário mínimo, 

1970 0,82 1,16 2,55 0,60 
1971 0,84 1,22 2,83 0,65 
I972 0,93 I,38 1,38 0,73 
1973 0,96 1,37 2,67 0,74 
1974 1,06 1,57 2,89 0,88 
1975 I,41 1,59 3,12 0,90 

Os valores médios, em salários mínimos, dos benefícios pagos no perío 
do, foram os seguintes: 

Aposentadoria por invalidez ............................ . 
Aposentadoria por velhice .......•.. ~ •.................. 
Aposentadoria por tempo de serviço ..........•.......... 
Pensões 

0,83 
I,38 
2,86 
0,75 

Verifica-se, portanto, que é menor o valor médio dos benefícios pagos 
precisamente aos que mais necessitam, ou seja, os inválidos, viúvas e órfãos. 

As razões que justificam a revisão semestral dos salários dos trabalhado
res c:m atividade são ainda mais fortes cm relação aos aposentados. 

É importante lembrar que o reajustamento dos beneficias serâ decorrên~ 
cia do aumento do salário mfnimo, juntamente com os dos demais salários, o 
que carreará para os cofres da Previdência Social os recursos indispensáveis 
ao atendimento daquele encargo, pois a contribuição da previdência incide 
sobre a remu_neração dos trabalhadores. Fica assim satisfeita a exigência de 
que trata o parágrafo único do artigo 165 do texto constitucional, de que ne
nhum beneficio compreendido na Previdência Social pode ser criado, majora
do ou estendido sem a respectiva fonte de custeio. 

A medida ê de rigorosa justiça e impõe--se como conseqUência necessária 
da política salarial fixada pelo Decreto-lei n• 6. 708, de 30 de outubro.de 1979. 

Sala das Sessões, 6 de março de 1980. --Franco Montoro. 
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LEGISLAÇÃO CITADA. 

LEI N• 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979. 

Dispõe sobre a corrcção automática dos salários, modifica a 
política salarial, e dá outras providencias. 

O Presidente da República. Faço saber que o Congresso Nacional decre
ta c eu sanciono à seguinte Lei: 

Art. 1 • O valor monetário dos salários será corrigido, semestralmente, 
de acordo com o Indicc Nacional de Preços ao Consumidor, variando o fato r 
de aplicação na forma desta Lei. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação So· 
cial e de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - O projeto scrã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã finda a Hora do Expe· 
dicnte. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 542, de 1979, do 
Senador Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamcnto do Projeto 
de Lei do Senado n• 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na re
lação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, o tre
cho Campo Grande-Maracaju-Ponta Porã, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Sr. Hugo Ramos (RJ) - Sr. Presidente, requeiro verificação da vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Vai-se proceder à verificação 
solicitada. Suspenderei a sessão por alguns minutos, a fim de aguardar ache
gada ao plenário dos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes. 

EstA suspensa a sessão. 

(Suspensa às 16 hoJ'Qs e 10 minutos, a sessão é reaberta às 16 ho· 
ras e JS minutos). 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estã reaberta a sessão. Sen· 
do evidente a falta de quorum em plenârio, a Presidência deixa de proceder à 
verificação requerida. Em razão disso ficam também adiados, para a próxima 
sessão ordinári~ os itens 2 a 4 da pauta que se acham em fase de votação. 

São os seguintes os itens cuja votação é adiada 

-2-

Votação, cm turno único, do Requerimento n• 543, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o Desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 304, de Í977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação, o treebo Porto Murtinho-Caracol-Bela 
Vista-Ponta Porã-Amamba!-Iguatemi-Gua!ra (PR), nos Estados de 
Mato Grosso do Sul c Paraná. 

-3-
Votação, em turno único, do Requerimento n9 575, de 1979, de autoria 

do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Sena
do, das Ordens do Dia dos Ministros do Exército e da Aeronãutica, do 
Ministro-Chefe do Estado· Maior das Forças Armadas e do Chefe do Estado· 
Maior da Armada, lidas em 27 de novembro de 1979, alusivas à passagem do 
44• aniversário da Intentona Comunista no Brasil. 

-4-
Votação, cm turno único, do Requerimento n' 577, de 1979, do Senador 

Saldanha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
oração fúnebre, proferida pelo Senhor Eduardo Roeba Virmond, na ocasião 
do sepultamento do Senador Accioly Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Em conseqUência da falta de 
número para votação, fica igualmente adiada a votação do Requerimento n9 
9 f80, lido no Expediente e que deveria ser apreciado nesta oportunidade. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVA.NDRO CARREIRA. PRONUNCIA. DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLf· 
CA.DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dinartc Mariz. 

O SR. DINA.RTE MARIZ PRONUNCIA. DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA. DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Airnir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA. DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI· 
CA.DO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente c Srs. Senadores: 

No ano passado, em numerosas oportunidades, os representantes nor· 
destinos nesta e na outra Casa do Congresso, Ocuparam a tribuna para cla
mar por providências do Governo Federal que objetivassem acudir os habi
tantes de dezenas de municípios, assolados, cn_tão, por uma seca implacâvel. 

O plano de emergência, que veio a ser elaborado, representou ajuda sig~ 
nificativa, embora algumas distorções tenham ocorrido, em vârias zonas da
quela faixa do território nacional. 

A vigilância do nosso trabalho, acompanhando as medidas postas em 
prática, contribuiu decisivamente para que a desativação da emergência não 
ocorresse antes da !:poca própria, ou seja o início da fase invernosa, que agora 
se auspicia bastante animadora. 

Se essa foi, Sr. Presidente, cm 1979 o posicionamento dos parlamentares, 
dos empresários e dos órgãos oficiais da Região, postulando a alocação de re
cursos para atenuar os danosos efeitos do flagelo, hoje sou impelido a regis
trar a inundação parcial da cidade de Morada Nova, em conseqüência de 
uma chuva de 200 milímetros, iniciada à tarde da última segunda-feira, 
prolongando-se pelo dia seguinte, com sérios prejuízos para os habitantes da
quela próspera comuna do vale jaguaribano. 

Todos os órgãos de divulgação registraram o fato com o merecido desta
que, inclusive com reportagens de repercussão nacional, constatando·se, nas 
imagens recolhidas pela televisão, a extensão da calamidade, que levou ao de-
sabrigo mais de duas mil pessoas. 

O próprio Vicc-Govcrnador do Estado, Manuel de Castro, deslocou-se 
para a sua terra natal, a fim de colaborar, pessoalmente, na adoção das provi
dências de socorro às vítimas da tromba d'água, que surpreendeu os meteoro
logistas do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 

Destaque-se que, na apreciação do grave problema ali agora suscitado, o 
Vice·Governador aponta a válvula destinada à vazão das ãguas represadas do 
Rio Banabuiu como insuficiente para suportar uma cheia de largas pro
porções, como a que se verificou, esta semana, no aludido Município. 

Diz o Dr. Manuel de Castro, à reportagem do jornal O Povo, de Fo.rtale· 
.za, que a válvula aludida 

upossui uma abertura muito aquém de uma necessidade de ur
gência. Isto poderá c-omplicar mais ainda a situação, à medida que o 
açude Banabuiu for tomando mais água, com a elevação do inver
no." 

Além dos prejuízos imensos, de ordem material, atingindo diretamente 
as famílias do bairro de Várzea, em Morada Nova, uma morte foi imediata
mente constatada: a do comerciante Ari de Castro, de 26 anos, sobrinho do 
Vicc~Governador do Estado. 

Ao trazer ao conhecimento do Senado os acontecimentos verificados em 
Morada Nova, desejo solidarizar-me com a população atingida e, ao mesmo 
tempo, apelar para o Ministro do Interior, Mário Andrcazza, no sentido de 
que ofereça assistência de sua Pasta aos morada-novenses alcançados pelas 
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pesadas chuvas desta semana, que ocasionaram danos incalculáveis. (Muito 
bem!) 

O SR- PRESIDENTE (Almir Pinto)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Franco Montoro. · 

O SR. FRANCO MONTORO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com apalavra o nobre Senador 
Gastão MUller. 

O SR. GASTÀO MÜLLER (MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

O Governo do Mato Grosso, no fim do 1979, precisamente no dia 26/12 
do ano passado, deliberou presentear a laboriosa e por que não dizer sacrifi
cada classe do magist~rio, com um régio presente, ou seja, a dispensa pura e 
simples de todos os professores interinos de Mato Grosso. 

Trata-se do Decreto nF;) 324, datado como já afirmei um dia após o Natal 
do ano passado. Não há dtívida que foi um grande presente aquele com o 
qual o Sr. Governador, do meu Estado, deliberou, .. com a sua invejável habi
lidade política c tirocfnio administrativo", brindar a referida classe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores. Essa dispensa, cuja desculpa propagada 
foi a realização de um Concurso, implicou no desemprego de treze mil funcio
nários, ou mc!itor dizendo, treze mil professores. Solidarizo-me, com a classe 
dos professor".S d.'l qual com muita honra sou membro, em Mato Grosso, 
pois, durante vinte e cinco anos exerci, com dedicação e energia, o magistêrio 
em Cuiabá.e sou Professor Efetivo, por Concurso, do Colégio Estadual de 
Mato Grosso, já tendo até tempo para aposentar-me. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não poderia ficar apático diante da 
violência que a classe sofre injustamente. No recesso, visitando uma modesta 
colônia agrícola, Ribeirãozinho, Município de Ponte Branca, encontrei-me, 
com uma senhora que tinha sido atingida pela incabfvel violência e ela me di
zia, na oportunidade: 

.. A minha exoneração é o pagamento que o Governo me dâ pe
los dez anos de sacrificio, lutando como professora, neste mundo de 
meu Deus". 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Documento 19/80, de 5-2-
80 da Associação Mato-grossense de Professores, dirigida aos representantes 
de Mato Grosso, nó Congresso Nacional. Solidário, repito, Sr. Presidente 
Srs. Senadores, com a minha classe a dos Professores passo a ler o que diz a 
referida Mensagem: 

ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE PROFESSORES 

Utilidade Pública Lei n• 2.646 de 4-8-66 --
Filiada à Confederação de Professores do Brasil 
Rua Barão de Melgaço, n• 3.128 - Fone: 321-4123 

Doe. 19/80 
Da: Associação Mato-grossense de Professores 
Aos Senhores Deputados e Senadores Mato-grossenses. 

Cuiabá, 5 de fevereiro de 1980 

A Associação Mato-grossense de Professores (AMP), órgão re
presentativo do Magistério Estadual, em nome dos professores do 
Estado, como Sociedade Civil organizada nos termos do código Ci
vil, com devida e necessária personalidade jurídica, tendo em vista a 
dispensa de todos os professores interinos, pelo Decreto governa
mental n• 324 do 26-12-79. Expõe: 

Como se sabe, o Estado é o responsável pela educação, pelo de
senvolvimento social e econômico de um povo. Seus ates gover
namentais devem se pautar primordialmente pela justiça social. O 
Governo do Estado de Mato Grosso, ao dispensar todos os profes
sores interinos não levou em conta o trabalho que estes desenvolve
ram para a educação do nosso povo, esquecendo-se assim das horas 
dedicadas ao sacerdócio do magistério e as experiências acumuladas 
pelos longos anos de trabalho em todo o Estado. 

Se a finalidade da medida foi regularizar a carreira do magis
têrio, que segundo o Governo existem muitas pes~oas contratados 
como professores exercendo, outra função diferente do magistêrio, 
tal problema tem que ser resolvido pela Secretária da Adminis-

Decreto n9 324 de 26-12-79, que engoliu direta ou indiretamente to
das as famílias Mato-grossenses, deparados com este quadro de tanta 
miséria, vimos apelar pelo princípio básico da Democracia em que O 
governo do povo para o povo, onde o mesmo cassou-nos o direito 
sagrado de exercer a nobre função para a qual o mesmo governo nos 
chamou a realizar. 

Lembrando ainda que os representantes do poder legislativo 
receberam um voto de confiança do povo mato-grossense e agora, 
em nome desta representação ê que solicitamos de todos os senhores 
deputados e senadores mato-grossenses a ação de apoio e solidarie
dade para que o Decreto n9 324 de 26-12-79 cm que dispensa a todos 
professores interinos seja revogado. 

Certo do seu aval, subscrevemos. 
Associação Mato-grossense de Professores 

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

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto)- Com a palavra o nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ). Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Recebi diversos apelos, em nome de cinco mil trabalhadores da Campa~ 
nhia Siderúrgica Nacional, no sentido de trazer para esta Tribuna problema 
que os vem afligindo há anos. São trabalhadores que contribuem há 30, 35 e 
atê 40 anos para o INPS e que, conforme a lei, almejam levantar o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, via de regra, para aquisição de casa própria. 

A direção da CSN se recusa a realizar os acordos pretendidos por esses 
metalúrgicos, só os admitindo quando completam trinta anos de casa, mesmo 
que jâ tenham 40 anos ou mais de contribuição para o INPS. 

É uma pressão ilegal e cruel essa que a Companhia Siderúrgica Nacional 
exerce sobre velhos trabalhadores, levando-lhes maior angústia. Cerca de cin~ 
co mil metalúrgicos se encontrariam nessa situação, razão pela qual formulo 
um apelo ao Governo a fim de que ponha termo a tal abuso. E tempo, Sr. 
Presidente, das empresas estatais modificarem o comportamento adotado 
nestes anos de arbítrio, por uma questão de justiça e, também, para que evite
mos o agravamento insuportável da tensão social. Mantendo-se situações in
justas como a que aludo, o Governo impelirá o trabalhador ao protesto, à 
greve, num gesto de desespero num momento em que os assalariados jâ vivem 
em condições as mais precárias, face à inflação e os longos anos de uma polí
tica salarial de arrocho. 

Espero que os atuais dirigentes do País tenham sensibilidade para pôr 
cobro a condutas tão injustas e violentas. E inaceitável que empresa pública, 
empresas estatais não dêem exemplo no cumprimento de suas obrigações so
ciaisi, la'nçando sofrimento e angústia sobre tantos lares de trabalhadores. 

Manifesto minha solidariedade aos.metalúrgicos da Companhia Siderúr
gica Nacional e formulo à direção dessa Empresa apelo para que sane, o 
quanto antes, situação de tão grade injustiça, em beneficio de cerca de cinco 
mil de seus trabalhadores. (Muito bom!) 

O SR. PRESIDENTE (Almir Pinto) Não hâ mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando 
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 542, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação o trecho Campo Grande-Maracaju-Ponta 
Porã, no Estado de Mato Grosso do SuL 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 543, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 304, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das Rodovias 
do Plano Nacional de Viação, o trecho Porto Murtinho-Caracol-Bela 
Vista-Ponta Porã-Amambaí-lguatemi-Guaíra (PR), nos EstadOs de 
Mato Grosso do Sul e Paraná. 

-3-

tração visto que a mesma possui todos os dados suficientes para co-, Votação, em turno único, do Requerimento n9 575, de 1979, de autoria 
locar os funcionários em suas devidas funções. do Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Se-

Diante de tudo Senhores Deputados e Senadores Mato- nado, das Ordens do Dia dos Ministros do Exército e da Aeronáutica, do 
grossenses, pedimos uma solução imediata no caso da dispensa pelo Ministro-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e do Chefe do Estado-
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Maior da Armada, lidas cm 27 de novembro de 1979, alusivas à passagem do 
44"' aniversário da Intentona Comunista no Brasil. 

-4-

Votação, cm turno único, do Requerimento n9 577, de 1979, do Senador 
Saldanha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da 
oração fúnebre, proferida pelo Senhor Eduardo Rocha Virmond, na ocasião 
do sepultamento do Senador Accioly Filho. 

-5-
Votação, cm turno único, do Requerimento n"' 546, de 1979, do Senador 

Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"' 105, de 1978, de sua autoria, que acrescenta§ 49 ao art. 18 da Lei n"' 4.595, 
31 de dezembro de 1964. 

-6-
Votação, cm turno único, do Requerimento n' 547, de 1979, do Senador 

Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"' 132, de 1978, de sua autoria, que udispõe sobre aposentadoria especial 
para os guarda-chaves, manobreiros e controladores de trâfego ferroviãrio"'. _,_ 

Votação, em turno único, do Requerimento n"' 548~ de 1979, do Senadof 
Orestes Quêrcia, solicitarido o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"' 140, de 1978, de sua autoria, que "introduz alteração na Lei n9 5.859, de 
II de dezembro de 1972, para o fim de assegurar direito de indenização ao 
empregado doméstico despedido sem justa causa•'. 

-8-

Votação, em turno único, do Requerimento n'~ 549, de 1979, do Senador 
Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n9 144, de 1978, de sua autoria, que "altera a·Lei n'~ 5.859, de 11 de dezembro 
de 1972, para o fim de assegurar ao empregado doméstico o direito ao salário 
mínimo''. 

-9-

n9 150, de 1978, de sua autoria, que acrescenta parágrafo ao artigo 99 da Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

-lO-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de 
Redação em seu Parecer n9 1.295, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n9 
!25, de 1979, do Senador Gastão Müller, que altera a Lei n• 5.988, de 14 de 
dezembro de 1973 (regula os direitos autorais, e dá outras providências). 

O SR. PRESIDENTE (Aimir Pinto) - Está encerrada a sessão·. 

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55 minutos.) 

TRECHO DA ATA DA 228• SESSÃO, REALIZADA EM 4-12-79, 
QUE SE REPUBLICA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÃO NO 
DCN - SEÇÃO II - DE 5-12-79, PÁGINA N• 6741, 2• COLUNA: 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - As redações finais lidas vão à 
publicação. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 19-Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N• 631, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 150, de 1979. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1979. - Lourival Baptista. 

REQUERIMENTO N• 632, DE 1979 

Nos termos do art. 356 do Regimento Interno, requeiro dispensa de 
publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de 
Resolução n• 151, de 1979. 

Sala das SessõeS, 3 de dezembro de 1979. - Lourival Baptista. 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 550, de 1979, do Senador · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivameDto do Projeto de Lei do Senado · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · .. · · · • • · · · · · ~ · · • · ~ .. · · · · · · .. · · · _ .. · 
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Titulares 

l. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomonto Júnior 
4. Affonso Cama111o 
5. 'Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magolhàes 

1 O. Mendes Canale 

1. Cunha Lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. Henrique de la Rocqve 
3. Jes~ Freire 
4. José Sàiney 
S. Milton Cobrai 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barboza 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões.: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Sevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAl - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vargos 

TitulareS 

1. lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 
3. Jené Freire 
4. Moacyr Oalla 
S. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Choves 

Suplentei 

l. Jutohy Magalhàes 
2. Raimundo Parente 
3. Eunice Michiles 
4. Benedito Canelas 

1. Gilvan Rocha 
Assistente: FranciscO Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Sontillo 

l. José Richa 
2 Adalberto Seno 

Reuniões: Quartas-feiras, Os 11:00 horas 3. Jaison Barreto 
local: Anexo "B"- Solo ao lodo do Gab. do Sr. Senador 
João Bosc.o - Ramo I 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outro 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Mvrilo Badoró 
3. Mendes Canele 3. Jo~ Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Mario Therezo Magalhães Motta - Ramal 134 

Assistente: Ledo Ferreira do Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:30 horas 
local: Sola ''Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NAClONAl _: (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalvme 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlon 
3. Murilo Boda ró 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas l. Mouro Benevídes 1. Cunha Limo 
local: Sala ""Clóvis Bovilócqua" - Anexo li - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Dutra 
1 ?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 
2~-Vice-Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Den:i 
4. lamento Júnior 
.5. Mendes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloy1io Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de la Rocuque 
<4. José Guiomord 
5. luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: li!lda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo/[ -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pre$idonfo: Evandro Carreira 
Vice·Presidenfe: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes. 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camorgo 
2. Henrique d~ La Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Orestes Quércia 1. Evandro Carreira 
Titulares Suplentes 

2. Humberto Lucena 2. Evelásio Vieira 
3. Lázaro Barboza 

l. Benedito Ferreira 1. Passos Parto 
Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 2. VIcente Vuolo 2. Lamento JUnior 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 3. Pedro ?edrossian 3. Alberto Silvo 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 4. Affonso Camargo 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Forreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. leite Chaves 
2. Lázaro Sarboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: T erças-f&iras, às 1 O:QO horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo IJ .....: 

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Março de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E OE INQUERITO 

Comiuões Temporórlas 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso N"Ocio
oal 
2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissl!les Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissõo Mista do Projeto de Lei Orçomentória (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes - Ra· 
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ranial 674; Cleide Maria B. F. 
Cruz - Ramal .598; Mauro Lopes de Só- Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENJES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
GUILHERME 

Ramais- 621 e 716 Ramal-623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
LEI tA 10,00 

RUY BARBOSA C.D.F. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. Li:DA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 
RUY BARBOSA 

C. A. Ramais-621 e716 SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C.l.S. LEI LA 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

10,30 C. E. 
Ramais- 621 e 716 

DANIEL 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

1 hOO 

C.M.E. 
ANEXO"B" 

FRANCISCO 
Ramal- 484 
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ANOXXXV-N•OOS SÁBADO, 8 DE MARÇO DE 1980 BRASILIA-DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA S• SESSÃO, EM 7 DE MARÇO DE 1980 

1.1-ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.1.1 -Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n• 8/80, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que dâ nova redação ao item I do art. 69 da Lei Orgânica da 
Previdência Social e ao § 4• do art. 10 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

1.2.2- Leitura de resolução 

-Resolução n• 1/80, que cria Comissão Parlamentar de Inquérito 
para os fins que especifica. • 

1.2.3- Comunicações da Presidência 

-Assunção do Sr. Bernardino Viana, em carâter definitivo, do man
dato de Senador pelo Estado do Piauf. 

- Designação de Srs. Senadores para integrarem a Delegação Brasi
leira à 126• Reunião do Conselho Interparlamentar, a realizar~se em Oslo~ 
Noruega. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Apelo em favor da concessão 
de urgência a requerimento de sua autoria, que cria uma comissão especial 
destinada a examinar aspectos do Fundo 157. 

SENADOR GASTÃO M VLLER -Considerações sobre o momento 
político brasileiro. Editorial do uJ ornai do Brasil", edição de 9 de feverei
ro último, sob o título Paternalismo Doutoral, focalizando a cc-gestão. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Solidariedade aos diplomatas 
seqUestrados em Bogotá-Colômbia e, em particular, ao Embaixador do 
Brasil junto àquele País. 

SENADOR ALMIR PINTO- Expediente da Associação Comercial 
do Ceará, encaminhado ao Presidente do IBDF, a propósito de requisitos 
exigidos para qualificação de empresas no processo de desenvolvimento 
florestal, em detrimento de reflorestadores nordestinos. 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE- Homenagem de pesar 
pelo falecimento do Dr. Eduardo Bahoutd, Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro. 

1.2.5- Apreciação de matéria 

- Requerimento n9 9/80, lido na sessão anterior, solicitando que o 
tempo destinado aos oradores do Expediente de Sessão do Senado Fede-

ral, a ser designada, seja dedicado a reverenciar a memória do jurisconsul
to Pontes de Miranda. Aprovado. 

1.3 -ORDEM DO DIA 

-Requerimento n• 542/79, de autoria do Sr. Senador Saldanha 
Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das rodo
vias do Plano Nacional de Viação, o trecho Campo Grande-Maracaju
Ponta Porã, no Estado de Mato Grosso do Sul. Aprovado. 

- Requerimento n• 543/79, de autoria do Sr. Senador Saldanha 
Derzi, Solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 304, de 1977, de sua autoria, que inclui na relação descritiva das rodo
vias do Plano Nacional de Viação, o trecho Porto Murtinho-Caracol
Bela Vista-Ponta Porã-Amambai-Jguatemi-Guafra (PR), nos Esta
dos de Mato Grosso do Sul e Paraná. Aprovado. 

-·Requerimento n~ 515/19, de autoria do Sr. Senador Lourival Bap
tista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, das Ordens do Dia 
dos Ministros do Exército e da Aeronáutica, do Ministro-Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas e do Chefe do Estado-Maior da Ar
mada, lidas em 27 de novembro de 1979, alusivas à passagem do 44~ ani
versário da Intenton_a Comunista no Brasil. Aprovado. 

-Requerimento n• 577 f79, de autoria do Sr. Senador Saldanha 
Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da oração 
fúnebre, proferida pelo Sr. Eduardo Rocha Virmond, na ocasião do sepul
tamento do Senador Accioly Filho. Aprovado. 

- Requerimento n" 546/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Qu6r, 
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 105, 
de 1978, de sua autoria, que acrescenta § 4• ao art. \8 da Lei n• 4.595, de 
31 de dezembro de 1964. Aprovado. 

- Requerimento n• 547/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Qu~
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n.,.. 132, 
de 1978, de sua autoria, que dispõe sobre aposentadoria especial para os 
guarda-chaves, manobreiros e controladores de trãfego ferroviário. Apro
vado. 

- Requerimento n• 548/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Qu~
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n" 140, 
de 1978, de sua autoria, que introduz alteração na Lei n• 5.859, de li de 
dezembro de 1972, para o fim de assegurar direito de indenizaçil.o ao em
pregado doméstico despedido sem justa causa. Aprovado. 

-Requerimento n• 549/79, de autoria do Sr. Sçnador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 144, 
de 1978, de sua autoria, que altera a Lei n" 5.859, de 11 de dezembro de 
1972, para o fim de assegurar ao.empregado domestico· o d.ireito ao salário 
mínimo. AproVado. · 
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-Requerimento n• 550/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cla, solicitando o desarqulvamento do Projeto de Lei do Senado n• 150, de 
1978, de sua autoria, que acrescenta par,grafo ao artigo 90 da Lei Orgânica 
da Previdência Social. Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 125/79, de autoria 
do Sr. Senador Gastão MUller, que altera a Lei n• 5.988, do 14 do de
zembro de 1973 (regula os direitos autoriais, e dã outras providências). 
Aprovada. Ã Câmara dos Deputados. 

1.4-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR EVELÁSJO VIEIRA -A reforma agrária como princi
pal passo para a reformulação da política económica brasileira. 

SENADOR MAURO BENEVIDES- Visita a ser realizada pelo 
Papa João Paulo II ao Brasil. 

SENADOR MARCOS FREIRE- Apreensões do povo nordestino 
diante do fenômeno das cheias que se verificam naquela região. Irregulari
dades que estariam ocorrendo na distribuição dos auxílios às vítimas das 
enchentes. 

SENADOR ALBERTO SILVA- Sugestões com vistas ao combate 
às enchentes nas cidades ribeirinhas do Pa!s. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO - 172• aniversário de criação do 
Corpó de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. 

1.5- COMUNICAÇÃO DA PRESIDENCIA 

- Têrmino do prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Decreto Legislativo n• 35/79. 

!.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES· 
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador Dinarte Mariz, proferido na sessão de 6-3-80. 
-Do Sr. Senador Almir Pinto, proferido na sessão de 6-3-80. 
- Do Sr. Senador Franco Montoro, proferido na sessão de 6-3-80. 

3- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA 

- N•s 46-A, 49, 50, 51 e 52, de 1979. 
- n• I, de 1980. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

- N•s !, 2 e 3, de 1980. 

4- ATA DE COMISSÃO 

5- MESA DIRETORA 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DAs~ SESSÃO, EM 7 DE MARÇO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDJ\:NCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, NILO COELHO E GASTÃO MÜLLER 

ÀS 14 HORASE_30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Jarbas Passarinho- José Sarney -Alberto Silva- Bernardino Viana 
- Helvídio Nunes - Almir Pinto - José Lins - Agenor Maria - Nilo 
Coelho- Luíz Cavalcante- Teotôrfio Vilela- Passos Pôrto- Jutahy Ma
galhães - Luiz Vüiria-- Dirceu Cardoso ~ Nelson Carneiro - Itamar 
Franco- Murilo Badaró- Orestes Quércia- Lázaro Barboza- Gastão 
Müller- José Richa- Evelásio Vieíra- Lenoir Vargas- Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 25 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aber
ta a sessão. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. !º-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 8, DE 1980 

Dá nova redação ao item I do art. 69 da Lei Orgânica da Previ
dência Social e ao § 49 do art. 10 da Lei n9 5.890, de 8 de junho de 
1973. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J9 Passa a vigorar com a seguinte redação o item I do art. 69 da 

Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social): 

"I- dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) 
do respectivo salário-de-contribuição, nele integradas todas as im
portâncias recebidas a qualquer título, inclusive o abono de perma
nência em serviço." 

Art. 2• Dê-se ao§ 4• do art. 10 da Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973, a 
seguinte redação: 

~'§ 49 Todo segurado que, com direito ao gozo da aposentado
ria de que trata este artigo, optar pelo prosseguimento no emprego 
ou na atividade, fará jus a um abono mensal, que só se incorporará 
à aposentadoria ou pensão após cinco anos, não prevalecendo, para 
este efeito, o limite máximo de beneficio, calculado da seguinte for-
ma: 

I - 25% do salário-de-beneficio, para o segurado que contar 
trinta e cinco ou mais anos de atividade; 

11 - 20% do salário-de-beneficio, para o segurado que contar 
entre trinta e trinta e cinco anos de atividade." 

- Art. J9 Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

Presentemente, na forma da legislação previdenciária, o abono de per
manência em serviço não é considerado :rio câlculo dos proventos da aposen
tadoria dos segurados do INPS, eis que sobre o seu valor não incide a contri
buição. 

Por isso mesmo o projeto ao dar nova redação ao item I do art. 69 da Lei 
Orgânica da Previdência Social prescreve a incidência da contribuição previ
denciâria sobre o abono de permanência em serviço, como meio de garantir a 
inclusão do valor desse abono, como nos parece de inteira justiça, no cálculo 
da aposentadoria, após cinco anos de sua percepção. 

Desse modo, o projeto satisfaz a exigência contida no parágrafo único 
do artigo 165 do texto constitucional que não admite a instituição, majoração 
ou extensão de beneficio a cargo da Previdência Social sem a correspondente 
fonte de custeio. 

Sala das Sessões, 7 de março de 1980. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

Lei Orgllnlca da Previdência Social 

••••••••••••••••••••••••••••••• + ••• ·-· ••••• ~ ••••••••••••••••••••••• 

TITULO IV 
Do custeio 

CAPITULO I 
Das fontes de receita 

Art. 69. O custeio da prev_i~ên~ia social serâ_at_en~ido pelas contri
buições: 

a) dos segurados, em geral, em porcentagem de 6% (seis por cento) a 8% 
(oito por cento) sobre o seu salário de contribui~o. não podendo incidir 
sobre importância cinco vezes superior ao salário mínimo mensal de maior vi
gência no país. 

b) dos segurados de que trata o§ I• do art. 22. em porcentagem igual à 
que vigorar no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Esta
do, sobre o vencimento, remuneração ou salário, acrescida do que for fixada 
no .... Plano de Custeio da Previdência Sociaf"; 

c) das empresas, em quantia igual à que for devida pelos segurados a seu 
serviço, inclusive os de que trata o inciso III do art. 59; 
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d) da União, em quantia igual ao total das contribuições de que trata a 
alínea a, destinada a custear o pagamento do pessoal e as despesas de admi· 
nistração gerãl das instituições de previdência sociai,--Dem cómõ a cobrir as 
insuficiências financeiras e os deficits técnicos verificados nas mesmas insti
tuições; 

e) dos trabalhadores autônomos, em porcentagem igual à estabelecida 
na conformidade da alínea a. 

§ }9 O limite- estabelecido na aUnea a deSie artigo, ln fine, serâ elevado 
até dez vezes o salârio mínimo de maior valor vigente no país, para os segura
dos que contribuem sobre importância superior àquele limite em virtude de 
disposição legal. 

§ 29 Integram o salârio de contribuição todas as importâncias recebidas, 
a qualquer título, pelo segurado, em pagamento dos serviços prestados. 

(Às Comissões de Constituição e Jwtiça, de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serâ publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, expediente que serâ lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
E lida a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 1, DE 1980 

Cria Comissão Parlamentar de lnq~:~érito para os fms que especi
fica. 

Considerando o aumento extraordinário da violência, principalmente 
nos grandes centros do País, o que vem afetando a vida da maioria das pes· 
soas, atemorizadas com os furtos, roubos, assaltos, violências sexuais, assas
sinatos: 

Art. 19 Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquêrito destinada a 
examinar a violência urbana, suas causas e conseqUências. 

Art. 2"? A Comissão, constituída por nove membros, tem o prazo de 
cento e oitenta dias para apresentar suas conclusões. 

Art. 39 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Sessões, 7 de março de 1980. - Orestes Quércia - Evelásio 

Vieira - Gilvan Rocha - Raimundo Parente - Lázaro Barboza ~ Lomanto 
Júnior - Adalberto Sena - Aloysio Chaves - Paulo Brossard - Vicente 
Vuolo - Roberto Saturnino- Mauro Benevides- Nelson Carneiro- Evan
dro Carreira -Hugo Ramos......;. Dirceu Cardoso- Jutahy Magalhães- Luiz 
Cavalcante- Humberto Lucena- Marcos Freire- Gabriel Hermes- Teo
tônio Vilela- José Guiomard -- Murilo Badaró- Hehldio Nunes- Jaison 
Barreto - Henrique de La Rocque - Affonso Camargo - Henrique Santillo 
- Leite Chaves - Almir Pinto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O documento lido contóm subs
critores em número suficiente par-a cOnstituir, desde logo, Resolução do Sena
do, nos termos do art. 170, "a", do Regimento Interno. 

Serâ publicada para que produza os devidos efeitos. 
Para a ComiSsão Parlamentar de Inquérito, assim constituída, a Presi

dência farâ, oportunamente, as designações, de acordo com as indicações que 
receber das Lideranças. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência comunica ao Plc
nârio que, em virtude do falecimento do nobre Senador Petrônio Portella, as
sume, em carãter definitivo, o ritandato de Senador pelo Estado do Piauí o 
nobre Senador Bernardino Viana, suplente em exercício, convocado no ano 
próximo passado em decorrência do afastamento do titular para exercer o 
cargo de Ministro de Estado da Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Devendo realizar-se, no período 
de 7 a 12 de abril próximo, na cidade de Oslo- Noruega, a l26fReunião do 
Conselho lnterparlamentar, a Presidência designa os nobres Senadores 
Gabriel Hermes e Roberto Saturnino para integrarem a delegação brasileira 
àquele conclave. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Hã oradorc:liinscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

A Imprensa refere, em sua edição de ontem, que o CODIMEC vai lançar 
uma campanha de 16 milhões de cruzeiros para mostrar o que é o 157. O 157 
é aquela contribuição que se destaca do Imposto de Renda para as entidades 
financeiras. Mas, os descontentamentos são tão grandes que a Bolsa de Valo
res vai gastar 16 milhões para apurar o que ocorre com o 157, e esta campa
nha durarâ três semanas. 

Sr. Presidente, esse assunto é velho nesta Casa. Tive oportunidade de 
apresentar à Mesa o Requerimento de n9 72/79, criando uma comissão espe
cial de 7 membros para examinar todos os aspectos do Fundo 157, e, princi
palmente a sua quase nula rentabilidade. A Casa nilo deu andamento a esse 
requerimento; apresentamos então um requerimento dC urgência para esse re-
querimento, que é o de n9 332/79. O ano de 1979 se escoou sem que sequer 
fosse votado o requerimento de urgência, quanto mais constituída a comissão 
especial para fazer isso, que nós faríamos de graça e com muito maior autori
dade, e que hoje vai ser feito pela Bolsa de Valores por 16 milhões de cruzei
ros. 

Sr. Presidente, a minha presença, nesta tribuna, é para protestar pela ur
gência desse requerimento de urgência na nossa Ordem do Dia. E para pro
testar, também, contra o desinteresse na aprovação desta comissão especial, 
que é indispensável, para que cada um de nós, contribuintes, saiba como se 
aplica o 157. 

T õdos nós somos compelidos a aplicar uma certa importância no 157, 
mas, nenhum de nós tem conhecimento da rCalidaáC do 157, e nem a Bolsa de 
Valores. E agora vai se gastar 16 inilhões para examinar que há de mistério no 
157. 

Sr. Presidente, ao iniciar esta sessão legislativa, quero fazer um apelo a 
V. Ex•, para que ponha em Ordem do Dia o requerimento de urgência, para 
que esta Casa não fique desinformada, tendo vindo a reboque de iniciativa de 
outras entidades, quando o Senado, desde o ano passado, já poderia ter cons
tituída essa comissão especial, e jâ estaria, hoje, dando urila satisfação a todos 
os contribuintes brasileiros. 

1:. esse o apelo que endereço a V. Ex•, Sr. Presidente, certo de que muito 
proximamente esse requerimento de urgência serâ votado e aprovado, porque 
Maioria e Min_oria nã~ têm interesse erit esconder o que ocorre com o 157. 

O Sr. Bernardino Viana-(PI) - Permite V. Ex• u~ _aparte? 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ) - Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Acho que é muito oportuna a reclamação 
do nobre Senador Nelson Carneiro no que tange à apreciação das aplicações 
dos contribuintes no Fundo 157. Inicialmente, pela técnica c pela legislação, 
mesmo, recomendada pelos bancos agenciadores do Fundo 157, deveriam es
ses recursos ser aplicados em empresas, em açõcs de empresas que tivessem, 
pelo menos, 5 atividades diferentes, c que houvesse o cuidado de bem aplicar 
este recurso dos contribuintes, em empresas boas, que realmente oferecessem 
lucros, para que assim os contribuintes tivessem tambêm uma compensação 
generosa dos recursos que estavam aplicando. Mas, o que vimos, posso citar 
aqui o caso do ltaú: hã pouco tempo fui resgatar um certificado do Fundo 
157 no ltaú e a remuneração do capital que ali eu depositei, através do des
conto na declaração do Imposto de Renda, foi muito inferior, muito inferior 
mesmo, à desvalorização da moeda no período. Assim, acho que nós deve
mos apoiar a iniciativa e verificar, realmente, o que é que estâ havendo com o 
Fundo 157. Era essa a minha observação, e muito obrigado ao nobre Senador 
pelo Estado do Rio. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ)- Agradeço a V. Ex•, nobre Sena
dor Bernardino Viana, a solidariedade e o depoimento que traz. 

Realmente este é um assunto que não é da Maioria nem da Minoria, mas 
de todos nós, contribuintes do Fundo 157, que levamos a nossa contribuição. 
Portanto, a Nação necessita que a mais alta Casa do Congresso investigue. 
Não é uma investigação contra ninguém, é uma investigação para apurar se 
vale a pena continuar desviando 10% do Imposto de Renda para esses fundos, 
ou se será melhor que esses lO% vão diretamente para a União. ~possível até 
que a conclusão seja que esses 10% devem ir diretamente para a União. 

Por isso, Sr. Presidente, faço esse apelo acentuando que não hâ nele ne-
nhum propósito oposicionista, rilas o de traiet o Senado à frente dessas ini
ciativas, para que, um ano depois, não seja a Bolsa de Valores que vá tomar 
essas providências. 

São essas, Sr. Presidente, as considerações que queria fazer nesta oportu
nidade, agradecendo a V. Ex• as medidas que tomar, para que, ao menos, o 
requerimento de urgência seja submetido à apreciação da Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência informa ao nobre 
Senador Nelson Carneiro que diligienciarã para que seja incluída na Ordem 
do Dia, no menor prazo possível, o requerimento de urgência. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Este último recesso foi, não hã dúvida, diferente, pois, nele se sentiu o 
peso das pressões, aliciamentos e Outros que tais, poi' parte dos donos do po-
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der, objetivando a maioria no Congresso, nãO se interessando pelo povo, pelo 
eleitorado, gerando um imenso gigante de pés de barro. 

Barganhou~se, ameaçou-se, presenteou-se, enfim, retornou-se à idade da 
pedra lascada da política, uEra", supunha-se, liquidada com a Revolução de 
Trinta e dermitivamente tiãsladada para as páginas da História Política do 
Brasil, com a Revolução de 1964. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, surpreendentemente, retorna-se àquele 
passado rcmotissimo e remoto, ou seja, todos os meios justificam o fim, no 
caso, a manutenção do Poder. Esquece-se dos princípios sadios que nortea
ram os Revolucionários de 1964, na época, Majores, Tenentes-Coronéis eCo
ronéis, que empurravam para frente os Generais da época-a tomarem a atitu
de vitoriosa de se insurgirem contra os princípios hierárquicos e constitucio
nais, visando um bem maior, o Brasil, o seu povo, a Pátria, como um todo, le
vando em conta acima de tudo o bem comum. 

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aqueles que influenciaram os mais 
antigos a tomarem a atitude, ao lado do povo, pelo bem do Brasil, devem es
tar decepcionados, pois, desvirtuou-se, totalmente, os objetivos, recuou-se no 
tempo, hâ uma involução total na ordem política, registrando-se uma confu
são entre abertura democrática e luta simplesmente pela manutenção do Po
der por um grupo que o abocanhou há quinze anos e não o quer abandonar 
de nenhum jeito. A palavra da moda é inoportuna ... 

A emenda Lobão é inoportuna, por que? Muito simples a resposta. A 
eleição direta dos' governadores, pelo menos, em parte significa a alternância 
do Poder, mas, no "dicionário democrático" dos "Ayatolás aborígenes", a 
democracia tem que ser a moda da casa, ou seja, eleição direta só em último 
caso, como agora, quando se remete uma mensagem nesse sentido para o 
Congresso, com a garantia de que só será discutida em 1981 e, ainda mais e 
pior, com a possibilidade de retirá-la na hora que--assim O desejar o Todo
Poderoso Executivo. 

Democracia não existe pela metade, ou seja, é ou não é democracia. O 
regime brasileiro atual tenta ser híbrido, dá a impressão que juro fazer deste 
País uma democracia~ afirmação categórica do Senhor Presidente da Repúbli
ca, tem esse sentido, ou melhor dizendo, uma Democracia híbrida, com salva
guardas, com Prefeitos nomeados, com Presidente e Vice--Presídente eleitos in
diretamente, um terço do Senado eleito indiretamente também, não aceitar a 
iniciativa de um coriS;-resSista de reforma constitucional, declarando-a inopor
tuna. Inoportuna sempre serâ a intervenção indébita do Poder Executivo nas 
áreas de decisão de outro Poder. ~ o que o Jornal do Brasil intitula "Paterna
lismo Doutoral", e eu qualificaria de estatização da política nacional. 
Transforma-se, pelo menos, o Partido do Governo em um Departamento ge
rido pelos eventuais detentores do Poder, do Palácio do Planalto. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GASTÃO MULLER (MT) - Com muito prazer, ouço o nobre 
Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- V. Ex• disse que "tentava ser híbrida". Eu 
ia dizer, tenta ou é. 

O SR. GASTÃO MULLER (MT) - fl a minha opinião. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Estamos do acordo. 

O SR. GASTÃO MULLER (MT) - Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando a medida, percebe-se não é sim
pática- ãõ põvo, como, por exemplo, a prorrogação dos mandatos, entrega-se a 
decisão aos políticos, procurando limitar a responsabilidade do Governo, no 
ato imoral. 

O Governo não quer que exista eleição municipal, este ano, montou um 
plano para que a mesma fosse adiada, mas, agora, sutilmente deseja eximir-se 
da responsabilidade. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - fl verdade! 

O SR. GASTÃO MULLER (MT) - Muito obrigado. 

O Governo sabe que perde a eleição municipal em qualidade de áreas 
prioritárias, vencendo-a nas regiões menos importantes e daí o medo da 
eleição e conseqüentemente a orientação nos bastidores para que a mesma 
seja adiada, embora para uso externo, maquiavelicamente, afirma,que a deci
são é do Poder Politico, o Legislativo. Por que, também, não permite a mesma 
coisa com referência a Emenda Lobão? Por que apressadamente enviou a 
emenda para ser discutida cm 1981, no mesmo sentido e que de mais ampla 
não tem nada. Seria mais ampla se propusesse a extinção total da Lei Falcão, 
determinasse a extinção de nomeações dos Prefeitos das Capitais, dos Mu
nicípios da ãrea de segurança e estações hidromincrais, liquidasse com as de
cantadas salvaguardas e mantivesse somente o Estado de Sítio, como defesa 

da ordem, conforme a tradição de Direitá Brasileiro; enfim, que a maior am
plitude significasse a extinção imediata de todos os mandatos atingidos por 
via indireta desde o Presidente da .. República, estabelecendo uma eleição geral 
para este ano coma instalação de uma Assembléia Nacional Constituinte. 

Seria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma outra etapa da Revolução de 
1964, ou seja, a Revolução pelo voto, a mais democrática das Revoluções. 

Ainda agora, no último recesso; Sr. Presidente, Srs. Senadores, o GOver
no através do seu futuro Partido (PDS) lança o seu programa. A única coisa 
que mereceu destaque, pela incoerência do comportamento dos ideólogos fi
siológicos do Governo,_ foi preconizar-se a co-gestão empresarial. 

Primeiro, o fato não é novo e segundo só se pode pensar cm co-gcstão, 
nos países, democraticamente, estruturados, paralelamente, ao óbvio, isto é, 
liberdade sindical. 

Os idealizadores do PDS deveriam primeiro admitir a co-gestão da vida 
política nacional, hâ 15 anos encastelada nas mãos de um grupo que se pode 
resumir na frase consagrada no programa humorístico da televisão: "Os mes
mos, os mesmos" ... 

O Jornal do Brasil, de 9-2-80, num nlagiStial artigo intitulado "Paterna
lismo Doutoral", comenta com oportunidade a falta de coerência dos .. dou
tores do PDS". 

Leio para que conste dos Anais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o referi
do artigo do Jornal do Brasil. 

Diz O Jornal do Brasil: 

PATERNALISMO DOUTORAL 

Os doutores do PDS receitaram para a anemia social brasileira 
o tratamento da co-gestão empresarial. Diante da roação generaliza
da, porém, o texto final trocou a palavra contestada por um enun
ciado mais extenso. Ficou sendo a "'participação do trabalhador na 
gestão da empresa". 

.E: assim que se passam entre nós os grandes lances polfticos. 
Um partido político, com raízes profundas no arbítrio, erige-se em 
patrono de uma suposta transformação Social sem autorização do 
eleitorado. Os dirigentes do PDS foram eleitos pela ARENA, que 
foi por omissão moral um eficiente instrumento de fechadura social 
e política. A melhor prova da atual inautenticidade é que os arenis
tas fundadores do PDS lembram-se de propor, como seu programa,, 
a co-gestão das empresas, mas não oferecem a mínima· quota de ges
tão partidâría aos trabalhadores. O PDS não tem sequer um parâ
grafo prometendo abrigar uma ala sindical. 

A cortesia com o chapêu alheio pode ser apenas o gesto de des
pedida de um Partido que nasce majoritário sem consultar a vonta
de do eleitorado. Um dia, teremos eleições que vão dizer quem real
mente representa a vontade da maioria. :Porque, antes da co-gestão 
empresaria, teremos de ser uma co-gestão política, isto é, uma de-
mocracia definida pelo voto direto. E apenas uma questão de tem
po. 

Uma das maiores indústrias do país, e por sinal &.lemã no no
me, na tecnologia, no comando- a Volkswagem- pela palavra do 
seu presidente declarou-se a favor da co-gestão e de tudo mais que se 
vê pelo ângulo social. Condiciona, porêrn., o Sr. Wolfgang Sauer a 
aceitação de todas as propostas de co-participação, envolvendo sin-: 
dicatos e empresas, ao elementar pré-requisito político: é indispen
sável levar antes a bom termo a abertura democrâtica e estruturar 
para essa responsabilidade o movimento sindicaL 

A distância que separa o Brasil c a Alemanha, em matéria de 
política e eco-nomia, é maior do que supõe a vã filosofia social do 
PDS. Os alemães somam 150 anos de organização social que co
meçou predatória e, antes de alcançar as responsabilidades da ges
tão, aprendeu na carne as verdades da economia. E é por isso que o 
Sr. Sauer ressalva que s6 o livre entendimento entre as partes pode 
traduzir-se em fórmulas de participação. Livre quer dizer, principal
mente, sem interferências polfticas de fora. Melhor: até dos Gover
nos. 

O PDS quer fazer o Brasil saltar toda uma etapa de desenvolvi
mento social e polftico. Ou seja, pretende passar do paternalismo 
social para uma espécie de socialismo ingênuo também dado de fa
vor. Não chega ser favor porque o PDS quer receber o pagamento 
em votos. Mas no fundo é o mesmo paternalismo que sempre se dis
põe a dar o que não lhe pertence, para que não seja pedido a outras 
correntes políticas. O mais estranho é que nenhum sindicato de em
pregados pensa em co-gestão, porque o nível de luta ainda é o de 
subsistência. O sindicalismo brasileiro organiza-se e se fortalece na 
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fase preliminar da luta salarial corretiva da erosão inflacionária. 
Mas vale, portanto, derrubar a inflação de que propor a cc-gestão. 

A visão social dos catedráticos do PDS é, no 'mínimo. expurga
da da grande incidência do dese'inprego e do subemprego, que é o 
seu disfarce preferido. Um pais extensamente dotado de uma força 
de trabalho nômade, como são os bóias-frias, e de falta de emprego 
regular nas cidades deveria preocupar-se em criar atividade repro
dutiva. Isto é, gestão. Que co-gestão pode pretender num mercado 
de trabalho simplesmente marginal? 

Em vez de cc-gestão, o PDS andaria melhor se propusesse 
eleições, a começar Pelas municipais este ano-.- Que tomasse as ban
deiras políticas realmente democráticas, como as eleições diretas em 
todos os níveis. a restauração das prerrogativas do Congresso e are
visão da massa falida da ditadura. Seria uma gestão política digna 
de sua condição majorativa-. ainda que assegurada mediante apenas 
os trunfos do poder." 

Era o que tinha a dizer. (Muito bemf Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se

nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

'Tomo a liberdade de ocupar a trib"una neste momento,- ainda que os 
nossos trabalhos estejam recém-começando e eles não se encontrem organiza
dos depois que foram extintos os partidos - ocupo a tribuna para registrar 
um fato e manifestar os sentimentos da Oposição, representada pelo MDB 
nesta Casa. -- - -

Como o Senado sabe, e como por certo está acompanhando, na capital 
da Colômbia se desenvolve hoje uma cena que ê bem o retrato da profunda 
anarquia que progride em tantas âreas do universo. Ã semelhança do que 
aconteceu em Teerã, relativamente a uma embaixada e a seu pessoal, na capi
tal do simpâtico país latino-americano, ocorreu algo sem precedente, supo
nho eu, na História Universal. Não apenas um embaixador, ou uma embaixa
da foram atingidos por ação de um grupo que me dispenso de qualificar, nem 
importa qualificar, mas mais de urna dezena de diplomatas, de chefes de re
presentação diplomática foi seqUestrada e presa em um ato social comemora
tivo da data nacional de um pais. Entre os diplomatas presos, encontra-se o 
representante do Brasil naquele país, o Embaixador Geraldo Eulálio do Nas
cimento e Silva. 

Entendi, Sr. Presidente, que deveria dizer uma palavra daqui, uma pala
vra de simpatia para com o nosso representante junto ao GoVerrio da Colôm
bia,- palavra esta que não sei se chegará a seus ouvidos,- neste momento. 
Não apenas uma palavra de simpatia, mas, também uma palavra de solidarie
dade, para que S. Ex• saiba ou venha a saber que, neste mC\o;:;.ento, seus patrí
cios estão com ele. vivendo e sofrendo com ele as angústias que, seguramente. 
por ele estão sendo experimentadas. 

Com estas palavras simpJíssirnas. quero formular um voto que esse acon
tecimento, cuja definição não precisa ser feita, venha a alcançar um resultado 
feliz, naturalmente que não só em relação ao nosso representante naquele 
país. mas relativamente a todos os diplomatas envolvidos, porque isso não 
diz respeito só ao Brasil ou a esta ou àquela nação, mas, afinal de contas. à ci
vilização, não só à civilizaÇão de nosso continente, mas à civilização mundial. 
De modo que estas palavras não .se estendem apenas ao nosso Embaixador. 
mas a todos os diplomatas que se encontram na sua situação, porém é claro 
que se dirigem particular e especialmente ao Embaixador brasileiro. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Ouço, com prazer, o-nobre repre
sentante do Parâ. 

O Sr. Aloyslo Chaves (J'Al- Nobre Senador Paulo Brossard, a violên
cia que realmente campeia no mundo inteiro, atingindo proporções quase 
inacreditãveis, choca profundamente a todos nós, quer ela fira representantes 
de países como o nosso. como acaba de ocorrer neste episódio de Bogotã, 
quer ela atinja pessoas humildes e anónimas, muitas vezes na rua ou no pleno 
exercício de suas atividades, por atos de violência, cegos. desmedidos, sem ne
nhuma justificativa. A palavra de solidariedade de V. Ex• a quantos foram 
atingidos por esse ato de terrorismo, em particular. ao nobre Embaixador do 
Brasil em Bogotá. são as palavras da Nação, são as palavras que todos os bra
sileiros profeririam, com certeza, se pudessem. como nós, usar a alta tribuna 
desta Casa. Associo-me à manifestação de V. Ex• como Senador, como cida
dão, para repudiar este ato e, sobretudo. para dizer que, com grande ansieda
de, mas com a esperança de um râpido e feliz desfecho desse episódio, nós 
acompanhamos esse grave incidente, sem precedentes na vida internacional. 

O Sr. Lázaro Barboza (GO) - Permite V. Ex• um aparte, eminente 
Líder? 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Agradeço o aparte do nobre Sena
dor Aloysio Chaves e ouço o Senador por Goiâs, Sr. Lázaro Barboza. 

O Sr. Lázaro Barboza (GO) - Eminente Senador Paulo Brossard, não 
precisaria apartear V. Ex• que, Líder de nosso Bloco Parlamentar, fala por to
dos nós. Mas conheço pessoalmente o Embaixador do Brasil na Colômbia, o 
diplomata Geraldo Eulâlio do Nascimento e Silva. Trata-se inegavelmente de 
uma das melhores figuras do nosso Itamarati. Em mais de uma oportunidade 
eu tive S. Ex• como compa:tiheiro de viagem e conversamos longas e muitas 
horas. É um homem simples, um homem devotado ao serviço do País, e que, 
desde o primeiro encontro que tiVemos, inspirou..:me enorme simpatia. De for
ma que, inclusive, jâ enderecei. hã cerca de alguns dias. um telegrama à 
família do Sr. Embaixador. manifestando o meu pesar de brasileiro, de Sena
dor e de seu amigo. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Eu não tenho a honra de conhecer 
pessoalmente o Embaixador Nascimento e Silva. mas com ele tenho tido con
tatos através dos livros que S. Ex• escreveu. E, por ironia do destino, um deles 
versa sobre a Convenção de Viena, que, entre outras coisas, cuida da imuni
dade diplomática. Ele estâ tendo uma contestação irânica, indesejada e insóli
ta, não aos seus escritos, mas a uma norma expressa em convenção interna
cional que muitos séculos antes de vir a ser um texto de direito positivo já fa
zia parte do direito consuetudinário do universo civilizado: a imunidade di
plomâtica. 

Eu não precisarei demorar-me na tribuna para dizer aquilo que desejava 
fazê-lo, Sr. Presidente. Muito pouco -muito pouco- apenas isto e pelos 
apartes que tive a honra de receber, posso dizer que é o Senado inteiro que ex
prime, com a sua simpatia, a sua solidariedade. 

O Sr. Muriló Badaró (MG)- (Fora do microfone.) 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Com muita honra, ouço o aparte 
de V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Disse o nobre Senador Murilo Badaró, 
mas infelizmente o disse fora do microfone, que V. Ex• fala pela Casa. e não 
poderíamos ter intérprete de maior altitude intelectual para expressar essas 
palavras. Como padrão de homem liberal, no sentido lato do termo, eu acho 
que V. Ex• também deverá estar, a esta altura, fazendo a si mesmo uma per
gunta a respeito do destino das instituições democráticas da Colômbia. A Co
lômbia tem uma Constituição liberal. A Colômbia tem. hoje, uma Consti
tuição que eu diria altamente inspirada nos modelos anglo-saxônicos das 
constituições contemporâneas, e, no entanto. é violentamente atacada pelos 
grupos radicais que não abrem mão da tentativa da conquista do poder pela 
violência. pela força. Ainda ano passado. eu tive uma única oportunidade de 
me ausentar. ainda em período de recesso. e participei da Conferência do Par
lamento Latino-Americano, e a representação colombiana era constituída de 
homens da mais alta qualificação, como juristaS dO seu país. um senador e um 
deputado que defendiam, precisamente, a Constituição colombiana e ataca
vam a guerrilha e a violência praticada pelos grupos nitra-esquerdistas, mos
trando a que ponto eles poderiam conduzir o processo democrâtico da Co
lômbia. Nesta altura. permita V. Ex• que o seu humilde colega do Parâ lhe 
peça para aceitar que a expressão de V. Ex• traduza o pensamento também do 
bloco que, nesta Casa, representa o Partido Democrático Social, em for
mação. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Sr. Presidente, hã certas questões a 
respeito das quais se sabe, iilàepCimdentemente das manifestações pessoais ou 
parti9árias, verificar-se unanimidade de pensamento. 

Eu não tinha dúvida alguma que P<?deria dizer, de início, que falava em 
nome do Senado. Não o fiz, é claro. porque seria uma indelicadeza para com 
os eminentes Colegas, investir-me assim, por conta própria, de um mandato 
não outorgado. Mas não tinha dúvida de que, ao fazer estas considerações 
tão simples, tão rãpidas, eu traduzia um pensamento comum aos membros 
desta Casa e à instituição, de hoje e de ontem, e quero esperar que. também, à 
instituição de amanhã, porque esta Casa nunca esteve- divorciada do pensa
mento da Nação brasileira, e espero em Deus que nunca venha a estar, e este 
pensamento da Nação Brasileira é o que todos sabem, o que todos sentem, é a 
repulsa à violência. é o amor à convivência nacional e internacional em ter
mos pacíficos, em termos ordeiros. 

O nobre Senador Jarbas Passarinho aludiu a estas manifestações, e fiz 
até questão de não me referir ao fato porque as palavras vão se tornando 
inexpressívas, para definir, para retratar situações como esta. Chamar estes 
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grupos de marginais é muito, mas não ê tudo. Chamar de manifestações pre
datórias poderá dizer bastante, mas não diz tudo. Creio que a própria lingua
gem se revela impotente para definir estas cenas de selvageria, de alta selva~ 
geria na segunda metade do Século XX, do derradeiro quartel do Século XX, 
quando as luzes do Sêculo XXI começam a clarear as linhas do horizonte. De 
modo que fico constrangido em definir o fato, porque sinto que as palavras se 
tornam pobres para retratar isto que seria inconcebível hâ alguns séculos. 

Tive a honra de representar o Senado Federal na última Assembléia
Geral das Nações Unidas, como um dos observadores parlamentares, e me 
foi dado assistir então às quatro sessões do Conselho de Segurança realizadas 
para examinar o caso de Teerã. E, depois de quatro sessões, o Conselho de 
Segurança que geralmente se divide, em votações históricas, o Conselho de 
Segurança, por unanimidade, condenou as ocorrências havidas naquela cida~ 
de com a Embaixada dos Estados Unidos da América do Norte e com o se\..! 
pessoal. E, afortunadamente, dizem os jornais de hoje, parece que o caso está 
prestes a ser solucionado. Parece, pelo o que se lê nas folhas de hoje, que 
aquele fato vai cair no domínio do governo daqUelC paíS, porque ~té agora es
tava à margem do governo. Pois bem, agora o qUe nós vimos, na Colômbia. 
alguma coisa ainda sob certos aspectos mais grave, ou sob muitos aspectos 
mais grave. 

Mas, Sr. Presidente, a minha intenção não era analisar esse fenômeno de 
ilícito internacional. A minha intenção era apenas manifestar ao Embaixador 
brasileiro, Geraldo Et.ilãlio do Na-scimento e Silva, a simpatia e a solidarieda
de, nesta altura posso dizer, do Senado brasileiro. (Muito bem! Palmas. O 
orador ê cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (CE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

Infelizmente, tudo conspira contra o Nordeste, região sofrida deste 
imenso e querido Brasil. 

Para confirmar esta mÍnha assertiva, trago-lhes, Srs. Senadores, urna cor~ 
respondência em que consta uma escamoteação a ser impingida àquela Re
gião do País, desta vez procurando atingir o reflorestamento daquela faixa que 
sofre o fenômeno climático da estiagem e, poi incrível que pãreça, contra rei
teradas recomendações do Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 

Poderia, Sr. Presidente, apenas bordar alguns comentários sobre o que 
vem de ocorrer em relação às cartas-consultas dirigidas ao IBDF, mas, achei 
mais aconselhâveller, na íntegra, a correspondência que recebi da Associação 
Comercial do Cearã, para qUe -fiijtie i"égistradO, nos Anais desta Casa, a ma
neira irreverente como aQuele órgão da Administração Federal encara o Nor
deste, e ainda por ser uma magnifica oportunidade aos Srs. Senadores ajuiza
rem o descaso pela região que luta pelo seu desenvolvimento, encontrando, 
no entanto, óbice de toda natureza. 

A Associação Comercial do Cearã, defensora intransigente dos direitos 
que a indústria, o cOniércio e a pecuária cearenses têm, de sobreviver, ende
reçou ao Sr. Presidente do IBDF, Sr. Carlos Neves Galluf, a correspondência 
que a seguir passarei a ler: 

Fortaleza, 29 de fevereiro de 1980 

Sr. Presidente: 
Comei -é do conhecimento de V. S•, várias empresas cearenses 

ingressaram com cartas .. consulta neSSe Instituto, visando integrar .. se 
no Programa de Reflorestamento para 1979, exercício que expirou 
sem solução para as mesmas, de vez que a apreciação desses proto
colos sofreu nada menos de três adiamentos. 

Agora, por fonte fidedigna, temos :o desprazer de saber que em 
recente reunião_ realizada em Brasilia, com a participação de repre
sentantes do IBDF, ARBRA e de outras entidades representativas 

· do setor no Centro~Sul, acert&ram~se. em princípio, os seguintes re
quisitos a serem satisfeitos ·pelas emPresá.s para a aprovação das re
feridas cartas: 

a) capital mlnimo de Cr$ 5.000.000,00; 
b) capacidade técnica evidenciada pela disponibilidade de 

equipamentos de mecanização agrícola; 

- só quem não conhece o Noi-deste. 

c) experiência anterior em reflOrestamento. 

Ora, uma região seca, que luta contra a estiagem, experiência em reflo
restamento, coisa, aliâs, que até poderiam ter, mas eu não sei de quando, a 
data não posso precisar, que não se fala em reflorestamento no Nordeste bra
sileiro. 

É evidente que a fórmula acinla se compôs em total e preconce
bido alheament~ às condições dp_ Nordes_te, cujas empresas esta~ 
riam, a prevalecer tal absurdo, alijadas aprioristicamente do proces
so de desenvolvimento florestal dirigido por esse órgão. 

Não podemos admitir que as entidades participantes da men~ 
clonada reunião. desconhececessem se não o pa~perismo d~ economia 
nordestina e a incipiência da atividade i'd1orestadora nesta Região. 
pelo menos as diretrizes, compromissos e medidas governamentais 
que se fii'ID:aram em reconhecimento dessa situação, de forma a as
segurar a esta ãrea do País absoluta prioridade na execução da Polí
tica Florestal Brasileira no periodo 1979/1985. 

Tanto assim que essas diretrizes, estabelecidas em 15 de março 
do ano passado, quando se iniciava sua administração, incluíram 
entre os objetivos bãsicos da ação governamental no setor "conferir 
prioridade à Região Nordeste na aprovação de novas áreas prioritária." 
para reflorestamento, compattveis com os seus recursos naturais''. 

Jâ, em 18 de outubro de 1979, perante o Conselho Deliberativo 
da SUDENE, essa meta era compromissoriamente reafirmada pelo 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, quando declarou: 
"VamOs intensificar as atividades flores-tais do Nordeste, com ênfa
se especial nas essências vegetais utilizáveis como matéria-prima 
para a produção de carvão vegetal e outros combustíveis, inclusive o 
etanol. Assim, o FISET destinará recursos ao Nordeste, no mínimo, 
de 30%, em 1980; 40, em 1981, e 50%, em 1982". 

Esse propósito se afirmaria a seguir, atravês da Exposição de 
Motivos n' 019-CDE, de 12 de novembro de 1979, assinada pelos 
Exm'i'S Srs. Ministros do Planejamento, Fazenda e Agricultura, 
onde se recomenda ua ativação económica das Regiões Norte e 
Nordeste, por intermédio da atividade de reflorestamento que, em 
função de suas características, em muito contribuirá para criar 
maior volume de emprego no setor rural, fixar o homem no campo 
e, conseqiientemente, elevar os níveis de renda daquelas Regiões", 
apontando, dentre outros critérios para a alocação de recursos seto· 
riais, "prioridade aos programas de frutíferas e palmãceas, princi
palmente nas Regiões Norte e Nordeste, atendendo à vocação fio. 
restai dessas Regiões, propiciando, não só urna maior oferta de ali~ 
mentos, como também possibilitando a implantação de indústrias 
de beneficiamento dessas espécies e, através da criação de um maior 
volume de empregos no setor rural, elevar o nível de renda das po-

- pulações menos favorecidas fixando, inclusive, o homem ao cam~ 
po". 

Claro que toda essa estrutura de propósitos afirmados e reafir
mados ante a jã cansada expectativa dos nordestinos ruiria, inócua 
como tantas outras quimeras, não se adotasse medida prática, com
patibilizadora das intenções com a situação económica e social da 
Região e sua vocação florestal. Esta veio. através do Decreto nq 
84.097, de 16-10-79, que reduziu de 1.000 para 200 hectares a ârea 
mínima dos projetas de reflorestamento à base de essências flores
tais. 

Os objetivos do Governo se fazem, assim, bastante claros. E 
não podemos cOnsentir, sem protesto e sem apelo ao bom senso e ao 
patriotismo de nossas autoridades, a partir do Sr. Presidente do 
IBDF, que sejam eles elididos através de manipulações que preten~ 
dem conferir ao Ceritro-St.il a perpetuidade de uma hegemonia que 
se ceva na pobreza do N ardeste e, por ironia, no caso, com recursos 
transferidos dos incentivos que anteriormente se reservavam ao seu 
desenvolvimento. 

Nilo podemos encarar de forma diversa os requisitos enumera
dos linhas· atrás, todos eles dirigidos contra os projetas desta R e~ 
gii!o. 

A pretendida exigência do capítal IDínimo de Cr$ s.ooo.ooo;oo 
abstrai-se astuciosamente ao espírito das diretrizes e medidas ~ludi
das, que visaram, em seu conjunto, permitir a participação' das em~ 
presas nordestinaS no Programa, empresaS que, por incipientes e 
premidas pelas carências do meio, não podem apresentar-se com tal 
piso financeiro, o qual, vale acrescentar. também invalida o protes
tado esforço governamental no sentido de fortalecer a pequena e 
média empresas, propósito que, no setor, se respalda no precitado 
Decreto n' 84.097, de 16-10-79. 

As mesmas considerações se aplicam à exigência da disponibili
dade de equipamentos de mecanização agrícola, o que exigiria, por 
igual, a existência de empresas solidamente assentadas em grandes 
dispOnibilidades financeiras. 
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Por último. o requisito da comprovação de .. experiência ante
rior em reflorestamento" desnuda ajâ por si transparante trama que 
se intenta contra os interesses do Nordeste. Como falar-se de "expe
ri~ncia anterior" quando se quer dar prioridade a uma Resião sem 
nenhuma tradição no setor, exatamente para cstimulã-la à prática 
dessa atividade em que o próprio Governo identiticou impOrtante 
instrumento para seu desenvolvimento econômico e social? 

De boa fé tal fato não poderia ser desconhecido por autorida
des ou entidades setoriais, bastando, para iluminã-lo aos olhos mío
pes, lembrar que, no período de 1967/1977, a participação do Nor
deste nos recursos do FISET - Reflorestamento foi de apenas 
2,3%, enquanto, ·no niesmó -decênio, 97,7% foram aplicados no 
Centro-Sul. 

Diante -do exposto c reiterando, com a devida vênia. nossa re
pulsa a tal manobra, que confiamos não contar com o referendo do 
Governo e, muito menos, de V. S•, queremos deixar claro o nosso 
propósito de nos opormOs à conretização do esbulho, contra o qual 
o eminente brasileiro agora se adverte e saberá, por certo, repelir. 

No ensejo, apresentamos a V. S• nossos protestos de elevado 
apreço c distinguida consideração. 

Saudações, Vicente Salles Llnhares, Presidente - Osvaldo Al-
ves Dantas, 19 Secretário. 

Ao IIm• Sr. 
Dr. Carlos Neves Gailuf 
DD. Presidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal -
IBDF 
Brasília - Distrito Federal 

O Sr. Mauro Benevldes (CE) - V. Ex• mo permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevides (CE) - Nobre Senador Almir Pinto, no ano de 
1979, foi realizado em Fortaleza um conclave de reflorestadores do Nordeste, 
a que compareceu, como convidado especial, o Dr. Carlos Galluf, Presidente 
do IBDF. E durante os debates travados, ao ensejo daquele concJave, foram 
expostos ao dirigente máximo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal as aspirações justas-c legitimas daquela ârea do território brasileiro. 
Praticamente, o Dr. Galluf se comprometeu a empenhar-se no sentido de que 
aquelas aspirações, indiscutivelmente legítimas, pudessem ser no menor es
paço de tempo possível concretizadas por aquele órgão vinculado ao Minis· 
H:rio da Agricultura. Hoje, vejo nas folhas daqui de Brasília um movimento 
entre representantes nordestinos, coordenado pelo Deputado pernambucano 
Pedro Coelho, para que seja extravasada a nossa insatisfação, o nosso incon
formismo com o tratanieritO que vem sendo dispensado às pretensões dos re
florestadores nordestinos. V. Ex• faz muito bem em trazer a debate, nesta Ca
sa, este magno problema, lastreado numa manifestação da Associação Co
mercial do Ceará, entidade tradicional e prestigiosa que tem tido a preocu
pação de discutir e debater aquelas questões ligadas não apenas ao Cearã, 
mas também ao Nordeste e ao Pafs. A minha solidariedade a V. Ex•, e com 
ela um apelo para que o Dr. Galluf, reformulando esses critérios, possa ofere
cer um tratamento mais adequado ao Nordeste do País. 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Agradeço o aparte do meu nobre colega 
c conterrâneo, Senador Mauro Benevides. Devo dizer a V. Ex• que estive pre
sente à conferência do Dr. Galluf- por sinal, at~ um tanto apressada, por
que naquele dia ele deveria viajar não sei se para o exterior- e ainda lhe fiz 
algumas indagações, porque durante certo tempo da minha vida de homem 
público acompanhei muito de perto o setor de reflorestamento do Ceará~ con
seguindo para Maranguape, município onde resido, um posto florestal; para 
Itatira, na Serra do Machado, município da zona do Canindé, um outro hor
to florestal, e daí para cã, nobre Senador, não tive mais notícias, se bem que 
agora procurei saber de Maranguapc, onde o posto vai muito bem, fornecen
do muitas mudas, com praticamente todo o Ceará recorrendo a esse posto. O 
de Itatira, não sei a quantas anda. Mas, na verdad~ depois do Sr. João No
gueira Matos e, por uma passagem também pelo reflorestamento do Ceará, 
Dr. Esmerino Gomes Parente, não tive mais notícias do reflorestamento no 
Cearâ. Só tenho notícias do desmatamento, mas do reflorestamento não te
nho nenhuma notícia. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Corn o maior_prazer, nobre Senador Jo
sê Lins,. 

O Sr. José Lin; (CE)= Reservei=me para este aparte ao seu discurso de-
pois que V. Ex• terminasse a leitura do documento que nos apresentou. Hã 

realmente necessidade de um esclarecimento da minha parte a respeito do te
ma. Fui, nobre Senador Almir Pinto, o portador do documento da Asso
ciação Comercial para o Dr. Carlos Neves Galluf, Presidente do IBDF. Rece
bi nessa oportunidade, uma cópia do original que me foi destinada a mim 
mesmo, para que tomasse conhecimento do assunto. Confesso que fiquei es
tarrecido com as acusações levantadas pela Associação Comercial do CearA, 
que, a serem verdadeiras, contestariam por terra todas as medidas preconiza
das pelo Presidente da República a serem cumpridas pelo IBDF no Nordeste 
brasileiro. Em função dos interesses do Nordeste, fiz questão de fazer a entre
gado oficio, pessoalinente, do documento ao Dr. Carlos Galluf. Estive longa
mente com S. S•, discutindo a matéria, e posso informar a V. Ex• q uc o adia
mento da análise dos projetas do Nordeste se deve pura e exclusivamente à 
indefinição dos recursos destinados aos projetes do IBDF e que, tão logo es
ses recursos estejam definidos - os processos serão imediatamente analisa
dos. Mas, eu gostaria ainda de informar a V. Ex• que, independente desse 
problema relacionado com a análise dos projetes da região, fiz questão de 
analisar com o Dr. Carlos Galluf o documento da Associação Comercial e a.~ 
exigências novas a serem feitas às empresas de reflorestamento. Posso garan~ 
tir que as sugestões constantes do documento da Associação Comercial e da~ 
das como do IBDF não o são; são sugestões da Associação Brasileira de Re
florestadores - realmente nascidas de uma reunião em que tomaram parte 
alguns têcnicos do IBDF. Creio, que, de modo nenhum, o IBDF acolherá tais 
sugestões, pois isso -inviabilizaria totalmente a execução da política de reflo
restamento para o Nordeste. 

Quero parabenizar V. Ex' pelo cuidado que teve de levantar o problema 
neste plenârio, para que, afinal de contas, se saiba que os nordestinos estão 
atentos ao cumprimento dessa política que é tão importante para a nossa Re
gião. Concluindo, direi mais a V. Ex• que procurei outras autoridades do Go
verno, dando-lhes conhecimento desse fato, para que se tomem as medidas 
necessãrias a que essas coisas tião aconteçam, pois realmente redundariam em 
grande prejuízo para o Nordeste. 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Agradeço os esclarecimentos de V. Ex•, 
mas devo dizer o seguinte: tudo isso que foi dito a V. Ex• parece que não foi 
revelado à Associação ComerCial do Ceará, porque a correspondência que 
aqui chega às minhas mãos é de 29 de fevereiro; quer dizer, ano bissexto. En
tão, essa correspondência estã fadada a ser bissexta. Hoje, estamos a 7 de 
março. A correspondência ê muito nova, muito recente, e o que estã impreg
nado no espírito dos que fazem a Associação Comercial do Cearâ é que conti
nuam os pré-requisitos, altamente danosos ao Nordeste, dos cinco milhões de 
cruzeiros, da capacidade têcnica, evidenciada pela disponibilidade de equipa
mentos de mecanização e ·a experiência ~ntcrior em reflorestamento. 

O Sr. Itamar Franco (MG) - Permite-me V. Ex•? 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Darei o aparte a V. Ex• Porém, antes, 
ouvirei o Senador Josê 'Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Tenho a impressão de que V. Ex• não entendeu 
o que eu disse, a sugestão da exigência de cinco milhões de cruzeiros de capi
tal mínimo, essa outra relacionada com a exigência de __ experiência anterior 
em reflorestamento e aindá a exigência relacionada com equipamento não 
são exigências do IBDF, não foram acatadas pelo IBDF; foram sugeridas 
pela Associação Brasileira de Reflorcstadores, que, evidentemente, não tem 
interesse em que esses recursos cheguem até ao Nordeste. O IBDF. entretan
to, não acatou essas sugestões e nem as adotou, pelo menos ao que sei. 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Ouço o nobre Senador Itamar Franco. 

O Sr. Itamar Franco ( MG)- Senador Almir Pinto, queria apenas brin
car com V. Ex•, quando leu a data do oficio da Associação Comercial, 29 de 
fevereiro e disse que era um ano bissexto. E V. Ex'" complementava, dizendo 
que a resposta não havia chegado. Então, queria brincar, dizendo o seguinte: 
V. Ex• sabe que, neste ano, o 29 de fevereiro caiu numa sexta-feira, ano bis
sexto, o_que só será repetido daqui a 29 anos. Só espero que a Associação Co
mercial não tenha uma resposta somente daqui a 29 anos. Mas, Senador Al
mir Pinto, o que estranhei, vendo o pronunciamento- de V. fu', é a exigência 
do capital, se não me engano de cinco milhões. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Cinco milhões. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Sempre cito este exemplo no Senado Fede
ral e creio que V. Ex', na época, não se encontrava aqui: o Brasil permitiu
note bem, Senador - permitiu a exploração de contrato de risco por uma 
empresa estrangeira, a Shell holandesa, e sabe V. Ex• qual foi a exigência do 
éapitál para' essa empresa estrangeira? De apenas 100 dólares americanos, na 
épocao -co-rrespondendo --a--1.56-l-cruzeiro-s; -V-eja-V-.-E-x~a diferença para -oiro;;; 
roem que quer reflorestar o Nordeste. E, muito mais, a exigência absurda de 



174 Sábado 8 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçilo U) Março de_1980 

ter experiência anterior. Então, as firmas que estão se constituindo agora não 
teriam essa oportunidade. Era o aparte que queria dar a V. Ex•. 

O Sr. Helvídio Nunes (PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) -Concedo o aparte a V. Ex•, quejâ o ha
via solicitado anteriormente. 

O Sr. Helvídlo Nunés (Pl)-NobreSenador Almir Pinto, quando V. Ex• 
iniciou o seu discurso na tarde de hoje e, sobretudo, quando cbegou ao meio 
da leitura do ofício que-lhe endereçou a Associação ComerCial do Ceará, pre
sente neste plenário, eu tive a certeza de que o eminente Senador José Uns 
traria esclarecimentos prontos sobre a re3::!idad_e dos fatos. E, assim pensei, 
não apenas pela vig"ilância em relãção as coisas_ dc;i _Nordeste com que sempre 
se houve o eminente Senador José Lins, mas, sobretudo, porque até bem pou
co tempo exerceu, Com muita dignidade, as el~vadas funções de Superinten
dente da SUDENE. Eminente Senador Almir Pitlto, -eStranhei o discurso de 
V. Ex' e, sobretudo, os termos do ofício da Associação Comercial, porque o 
ano passado tive a oportunidade de conhecer ligeiramente o atu_al Prestdente 
do IBDF e de verificar que pela primeira vez, a partir de 1979, o Nordeste co
meçou a participar da distribuição de recursos do FISET. Em 1977 e em 1978, 
atendendo a solicitações de piauienses, procurei o enfão Presidente do IBDF 
e verifiquei que a política do ex-Presidente do IBDF era voltada exclusiva
mente para o atendimento dos interesses do centro-sul e que o Nordeste não 
participava, absolutamente, com o menor quiphão. O IBDF, praticamente, 
não existia em -termoS de Nordeste. Foi a partir -de 1979, da gestão do atual 
Presidente, que o Nordeste passou a ter vez e voz. E- c)ªr_o_que nós queremos 
mais, que nós queremos que essa Participação aumente, que essa participaçãO 
se traduza em recursos para a nossa região. Da! por que foi com tristeza que 
eu recebi as primeiras palavras de V. Ex• e, sobret!Jdo, os termos do ofício da 
Associação COmercial, sempre pronta e diligente- na defesa dos interes.s'i$ da 
nossa região. De maneira que, não bastassem as p3lavr.is do nosso eminente 
Senador José Lins, queria deixar bem claro a V. Ex• que tenho o maior fespei
to pelo atual Presidente do IBDF, como nordestino, porque foi na sua gestão, 
estã sendo da sua gestão, que o Nordeste angariarecurs.os para, também, 
aplicar nesse setor que é importantíssimo para o desenvolvimento do nosso 
Nordeste. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) -Agradeço a V. Ex• o aparte. De fato, 
também estranhei, porque participei não só da reunião em que S. Ex• veio fa
zer uma confe~cia c, posteriormente, uma outra reunião de Senadores. e ti
ve a melhor impressão do Dr. Carlos Galluf. Mas,jã estou com o coração um 
tanto quanto alegre, porque meu nobre colega de bancada, Senador José 
Lins, me diz que, em absoluto, o Dr. Galluf, Presidente do IBDF, homem 
nordestino, não adotarã o que a ARBRA querendo, justamente cerceando o 
direito líquido do Nordeste. 

O Sr. Helvídio Nunes (PI)- Se V. Ex• me per~ite um ligeiro comen
tário. É preciso cuidado, são os inimigos do Nordeste que estão querendo ini
mizar, a esta altura, penso eu, o Presidente do IBDF coqt a nossa represen
tação nesta Casã e na outra do Congresso Nacional. -

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois bem, tenhÓ todo o prazer em ceder 
o aparte, agora, ao nobre Senador de Santa Catarina. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- V. Ex' foi enérgico nas críticaS à política do 
IBDF em relação ao Nordeste, mais especificamente ao Cearã. ~eproduz um 
documento da Associação C0merci3:l do Ceará; _com Críticas ainda mais enér
gicas em relação a esta política do IBOF, principalmente qUanto aOs critérios 
estabelecidos. Pela leitura do documento ç, também, pelas palavras de V. Ex•, 
a interpretação é a âe que o Si.tl estã sendo_ privilegiado em detrimento do 
Nordeste. Quero diúr a V. Ex• que istO não ocorre. O que na verdade ocorre 
quando o IBDF estabelece esses critérios, é O privilegiamento de C:mpresas 
multinacionais e de empresas estatais que estão s~ndO as grandes beneficí.ad;,ts 
com--os recursos, com os incent~vos do IBDF; porqUe no meu Estado, Santa 
Catarina, as pequenas empresas que atuam na ãrea do refl.orestamento não 
têm acesso a esses beneficies. Os acessos, quem os têm, são exatamente as 
grandes empresas estatais e as empresas multinacionais. Poucas empresas 
brasileiras estão recebendo esses benefícios . .e preciso que se faça este regis
tro, estes esclarecimentos necessários. 

O SR. ALMIR PINTO (CE)-Frisei aqui, na correspondência da Asso
ciação Comercial do Cearã, em relação ao FISET, que, de 1967 a 1977, den
tro de um decênio, o reflorestamento qUe_ foi reservado ao _Nordeste foi de 
apenas 2,3% enquanto, no mesmo decêriio, foi de 97,7% para o Centro-Sul. 
As multinacionais., felizmente ou infelizmente, nãó chegaram ao Nordeste 
para dar àquela região um pouco de reflorestamento, para minimh:ar o aspec
to geral da região. 

O sr:EveláSio Vieira (SC)- V~ Ex• dá lict:nça? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não, com prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- Se V. Ex' fizer um levantamento, vai cons
tatar que a grande parcela de beneficies recebidos do IBDF o foram pelas em
presas estatais, um;:t delas a Vale do Rio Doce, e as empresas multinacionais. 
Essas com um poder de pressão extraordinârío, porque são acionistas dos 
grandes bancos que estão a emprestar dinheiro para o Brasil. Cada hora que 
nós vamos ao exterior suplicar novos financiamentos para pagar juros e 
amortizações, estamos, na mesma oportunidade, cedendo terreno para as em
presas multinacionais, e estas a se beneficiãr cada vez mais. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) __; Agradeço a V. Ex• o aparte. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não, Sen-ador José Üns. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Almir Pinto, eu desejo aprovei
tar esta oportunidade para realçar o trabalho que a Associação Comercial, 
através dos seus membros, e principalmente através do seu Presidente Dr. Vi
cente Unhares, está desenvolvendo em defesa do Nordeste brasileiro. Não é 
só na área do refl.orestam.ento, mas de todos- os programas federais para a re
gião. E aproveito também esta oportunidade para. consolidando a minha 
confiança no Dr. Carlos NeVes Gall.uf, fazer um apelo para que ele realiÍtente 
não aceite estas condições, que foiam sugeridas pela Associação Brasileira de 
retlorestadores, pelo menos para o Norde~te. f: claro que o Sul poderá. supor
tar essas exigências, mas o Nordeste jamais poderia suportá-Ias. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Esta confiança não será só de V. Ex•, e 
sim da Bancada do Cearã no Senado e de todo o povo cearense. Esperamos 
que o Dr. Galluf, na verdade,_ como frisei, por ãpenas duas vezes tive contato 
coin S. S•, pareceU-me um homem bast_ante culto e bastante inteligente, e que 
jamais cometeria um cerceamento desta natureza. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) --Permite V. Ex•? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não, Senador Evelãsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- V. Ex• pede justiça, c o Senador José Lins 
já quer discriminar, acha que o IBDF deve atender às reivindicações do nor~ 
deste, mas, que esses critérios não devem ser minimizados, abrandados. em 
relação ao Sul. Por que essa discriminação? Nós temos um número elevado 
de pequenas empresas que atuam na ârea, que precisam também receber os 
benefícios do FISET, Esses critérios precisam ser reduzidos, para atender ao 
Noredeste, para atender às pequenas e médias empresas, mas, não apenas do 
Nordeste, também do Sul; nós queremos realmente, justiça. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não. 

O Sr. José Lins (CE)- A referência a mim feita pelo Senador Evelásio 
Vieira merece um esclarecimento. O pedido foi feito pelos reflorestadores do 
Sul, e se eles solicitam essas condições é que elas de certo são satisfatórias. 
Nós do Nordeste, sabemos que as empresas dessa região não as suportarão; 
mas, como bem diz S. Ex•, é bem possível que algumas empresas médias e pe-, 
quenas do Sul não possam também suportá-las. Nesse caso, eu faria o mesmo· 
apelo ao Presidente do lBDF para que S:nalise, com o maior cuidado, essas 
exigências para que elas não venham a beneficiar apenas a empresas cujo inte~ 
resse, talvez, não coincida com uma política dirigida para os melhores interes· 
ses econômicos e sociaiS do- País. 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Sr. Presidente, estou tratando de um as
sunto que não é só_ do Ceará, é do Nordeste. Estou com outro assunto em re
lação a minha região. Nas anotações que tenho não fica só nisto a malquerên
ça pelos interesses dos pleitos _nordestinos, vai além. O Presidente da asso
ciação Comercial cearense fala sobre absorção do crédito do ICM relativo ao 
Decreto-lei n• 406/78: 

"segundo o Sr. Ministro da Pazenda é impraticável ao Gover .. 
no Federai por exigir, equidade, tratamento semelhante para outros 
produtos e Estados, acarretamdo pressões insupotãveis no orça .. 
mento da União, especialmente no momento em que estamos empe .. 
nhados em redtU:ir o deficit das finanças do Governo, requisito in .. 
di_spensável ao controle da inflação", permitimo-nos, com o maior 
respeito, fazer as seguintes considerações: 

1 - Não pleiteamos a absorçã_o referida para um produto de
terminado, mas para todos os que produzimos e exportamos e cujos 
insumos referendam direito ao beneficio do crédito-fiscal; 
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2 - Igualmente não desconhecemos a impraticabilidade da 
restrição da medida a este Estado, inclusive porque ela não é defen
dida isoladamente por esta Associação, mas por todas as do Norte e 
Nordeste, como é o caso da Associação Comercial do Pará e Fe
deração das Indústrias do Amazonas; 
- 3 - idêi:liico pleito tem sido formulado periodicamente pelos 
Secretários de Fazenda dos Estados do Norte e Nordeste a esse Mi
nistério, merecendo justo atendimento em duas oportunidades, 
através dos Decretos-leis n's 1.416/75 e 1.586/77. Estranhamos, aliãs, o 
transparente desconhecimento, manifesto no telex em referência, 
da existência de novo e bem fundamentado documento dos referi
dos Secretários Estaduais, solicitando, jã aí como nós, a transferên
cia em carãter permanente, ao Governo Federal, da responsabilida
de do ressarcimento desses créditos, conforme cópia que, com a de
vida vênia, anexamos; 

4 - Acentua-se, portanto, o fato de ser esta reivindicação de 
caráter regional e não local, não se podendo desconhecer que ela 
parte das regiões mais pobres do País, cujos Estados, como bem se 
frisa no documento acima citado, vêm pagando uum preço bastante 
elevado por um esforço de exportação que os coloca na condição de 
superavitârios na balança de exportação"; 

5- Nem se pode omitir, por primârio, o conhecimento de que 
o acúmulo de crédito-fiscal questionado ocorre nessas regiões tam
bém pelo fato de seus industriais-eXportadores Iião comercializarem 
internamente, o queJâ não ocorre com ()S do Ce~tr9~S!U, cujasa_tiyi
dades mercantis no País lhes permitem usufruir do beneficio a·bem 
dizer automaticamente, não tendo o que reclamar seus Estados, 
nem a pleitear, como o fazemos, do Governo da União; 

6 - Não podemos, finalmente, nos conformar com a justifiCa~ 
tiva para a recusa do nosso pleito, uma vez que o Norte e o Nordes
te não devem ser penalizados por um processo inflacionário que se 
exacerba no Centro-Sul, onde, inclusive, se c9ncentra o grosso _dos 
investimentos federais, com óbvias implicações no alegado '"deficit 
das finanças do Governo'" e, porque não dizê~lo, também no dese-
quilíbrio da balança de pagamento do País. O nivelamento em que o 
problema em foco é: colocado por esse Ministério representa, enfim, 
a negação de reiterados compromissos do atual Governo para com 
o Nordeste, no tocante à adoção de tratamento diferenciado que 
contenha o seu empobrecimento e reduza os deprimentes desníveis 
que estão a distinguir dolorosamente as regiões brasileiras. 

Feitas essas considerações e por acreditarmos que os fatos nelas 
contidos não. foram levados na devida conta pela ilustrada Assesso
ria desse Ministério, de modo a melhor instruir o processo alusivo 
ao nosso pleito, confiamos em que V. Ex• determinará o urgente 
recxame da questão, a qual não pode, permita-nos a insistência, ser 
analisada à luz de entendimentos liminares de programas globais de 
contenção, os quais, a prevalecerem, inibiriam qualquer reivin.di
cação, mais justa e atenta que esteja ao interesse da Nação e às dtre~ 
trizes do próprio Governo, como na espécie haveria de ocorrer. 

Certos da valiosa atenção do eminente brasileiro, reiteramos 
protestos do maior apreço e da mais distinguida consideração. 

Respeitosam-ente, pela 
Associação Comercial do Ceará. - Vicente Salles Linhares, 

Presidente - Osvaldo Alves Dantas, !•-Secretário. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado a V. Ex• (Muito 

bem!) 

O SR. PRESIDENTE (LuiZ Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE PRONUNCIA DIS
CURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ 
PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -A Mesa se associa às palavras de 
V. Ex• no pesar que acaba de externar pelo falecimento do advogado, Prove
dor da Santa Casa, Eduardo Bahoutd. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Passamos, agora, à apreciação do 
Requerimento nt 9, de 1980, de autoria do Sr. Senador Paulo Brossard e ou
tros Srs. Senadores, requerendo que o tempo destinado aos oradores do Ex
pediente de-sessão do .Senadot-ucr_designada~ seja dedicado a reverenciar a 
memória do jurisconsulto Pontes de _Miranda. 

A Presidência esclarece que o requerimento foi lido na sessão de ontem, 
ficando sua votação adiada por falta de quorum. 

Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Oportunamente será feita a designação solicitada. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Adalberto Sena - José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo 
Parente- Aloysio Chaves- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
Mauro Benevides- Dinarte-Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena
Aderbal J urema - Marcos Freire - Gilvan Rocha - Lo manto Júnior -
João Calmon - Moacyr Dalla - Amara} Peixoto - Hugo Ramos - Ro
berto Saturnino- TaricreQo Neves- Franco Montoro- Vicente Vuolo
Mendes Canale - Pedro Pedrossian - Affonso Camargo. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 542, de 1979, do 
Senador Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei dp Senado nt 303, de 1977, de sua autoria, que inclui na re
lação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, o tre
cho Campo Graiide-Maracaju-Ponta Porã, no Estado de Mato 

. Grosso do Sul. 

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, tendo a votação 
adiada por falta de quorum. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado volta

rã a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento nt 543, de 1979, do 
Senador Saldanha Derzi, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 304, de 1977, de sua autoria, que inclui na re
lação descritiva das Rodovias do Plano Nacional de Viação, o tre
cho Porto Murtinho-Caracol-Bela Vista-Ponta Porã
Amambaf-lguatemi-Guaíra (PR), nos Estados de Mato Grosso 
do Sul e Paranâ. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto constante do requerimento aprovado voltarâ à sua tramitação 

normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n'>' 575, de 1979, de 
autoria do Senador Lourival Baptista, solicitando-a transcrição, nos 
Anais do Senado, das Ordens do Dia dos Ministros do Exército e da 
Aeronáutica, do Ministro-Chefe do Estado~Maior das Forças Ar
madas e do Chefe do Estado-Maior da Armada, lidas em 27 de no
vembro de 1979, alusivas à passagem do 449 aniversário da Intento
na Comunista no Brasil. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar~se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcrição. 

.2 a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada. 

'"ORDEM DO DIA" DO MINISTRO DO EXERCITO, GENE
RAL WALTER PIRES DE CARVALHO ALBUQUERQUE: 

EXtRCITO 

Evocamos, nesta data, os sombrios acontecimentos que, em novembro 
de 1935, c_o~rin_tm_ d_l? luto a nossa Pátria. À época, um grupo de fanáticos, 
motiVadOs Pof um CrCdO político totalitário e conduzidos por uma central de 
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subversão instalada distante de nossas fronteiras, proporcionou à nossa gente 
pacífica a visão terrível de um dos episódios mais dramãticos de nossa his~ 
tória. 

A anterior organização, política e a pertinaz pregação da violência e da 
luta de classes, que imediatamente se seguiu, não haviam sido suficientes para 
que o movimento comunista internacional obtivesse o apoio popular neces
sário à consecução de seus desígnios em nosso País. 

Em 1935, contudo, com o pretexto aparente de resistência democrática e 
de oposição ao fascismo, então ameaçador, os agente$ do comunismo, atra
vés de peculiar técnica revolucionária, formaram uma aliança politica de am
plitude nacional, para onde arrastaram ingênuos e oportunistas. Era a cober
tura que necessitavam para infiltrar-se em nosssas instituições, criando, deste 
modo, condições favorãveis à implantação de um Estado soviético no Brasil. 

Julgando próximos os resultados almejados e obedientes à palavra de or
dem vinda do exterior, fizeram eclodir a sinistra intentona. De Natal, a rebe~ 
lião propagou-se com rapidez até Recife e, na madrugada de 27 de novembro, 
atingiu o Rio de Janeiro, deixando atrás de si um repugnante rastro de san
gue, terror e morte. 

A falsidade, o ódio e a traição, que haviam caracterizado cruenta ação 
bolchevista no Nordeste, atingiram proporções imagináveis no interior do 39 
Regimento de Infantaria, na Praia Vermelha, e na antiga Escola de Aviação 
Militar, no Campo dos Afonsos. 

Companheiros de farda, tomados de surpresa durante a noite escura, fo
ram traiçoeiramente abatidos pelos supostos amigos do entardecer. Era uma 
nova forma de luta que desconheciam; assentada na ação torpe que, na busca 
de seus objetivos, não despreza o crime e a desonra, valendo-se da calúnia e 
do covarde assassínio. 

Vidas preciosas foram ceifadas e roubadas à Nação. Numerosas 
famílias, enlutadas. 

Derrotados pela firme determinação de nossas Forças Armadas e pela 
repulsa nacional às suas idéias, impuseram-se, os títeres do imperialismo 
marxista-leninista, uma breve retirada que propiciasse a reformulação dos 
seus métodos. 

Reintegrados à vida do País, pela outorga de um perdão que jamais con
cedem a seus dissidentes e opositores, voltaram a ignorar a inquebrantável 
vocação de liberdade de nossas Forças Armadas e, outra vez, subestimaram a 
força emanada do espírito cristão do nosso povo, urdindo nova trama contra 
as nossas instituições democráticas. 

Assim ocorreu nos primeiros anos da década de 60, quando, aproveitan
do a complacência de um Governo omisso, se-infiltraram na Administração 
Pública e, após semearem o caos e a corrufição, julgaram chegada a hora da 
tomada do Poder. Nesta nova investida, encontraram inexpugnâveis as mu~ 
ralhas dos nossos quartéis, então jâ edificadas_sobre o sacrifício dQs mártires 
de 1935. Dessa tentativa, resultou o memorável Movimento de 31 de Março 
de 1964, quando, irmanados em causa comum, povo e Forças Armadas saí
ram às ruas para restabelecer a ordem e a moralidade, repudiando, de uma 
vez por todas, quafquer ideologia contrária à nossa índole e às nossas aspi
rações. 

Vencida a árdua fase pós~revolucionâria, cujo esforço se concentrou no 
combate a persistentes surtos de terror, o Brasil, fiel aos princípios do Movi· 
menta de Março de 1964, voltou-se para a restauração da plena normalidade 
democrática. 

Nesse quadro, em coerência com os compromissos democráticos assumi
dos pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República e traduzindo a es
sência da alma brasileira, não poderia faltar um novo perdão. 

Não se tinha ilusão de que o gesto largo da anistia, verdadeira men
sagem de conciliação- e paz, sensibilizaria os espíritos impregnados de fanatis
mo ideológico dos contumazes promotores da subVersão. Sabia-se, sim, que o 
ato magnânimo tocaria fundo o nobre sentimento cristão da grande maioria 
do povo brasileiro, valendo a pena arrostar o risco da tolerância com essa mi
noria extremada, para levar avante o projeto -de normalização da vida demo
crática do Pais. 

Acolhido pelo nosso espírito conciliador, aí estão, entre os que regres
sam, líderes e comparsas dos amotinados de ontem. Alguns trazem a ·cons
ciência conturbada pelos males causados no passado; outros, um inconfessâ· 
vel espírito de revanchismo; a grande maioria, porém, declaradamente empe
nhada em promover as pressões das massas, a serviço de seus objetivos. 

Compreendam, no entanto, eles e os seus insanos sequazes- antes que 
se sintam tentados a uma nova aventura - que aqui encontrarão o Exército 
com as mesmas convicções de 1935 e 1964, vigilantes, coeso e identificado 
com seus irmãos da Marinha e da Força Aérea e com a imensa maioria do 
povo brasileiro, que repele os pequenos grupos de radicais e extremados, in
capazes de sobreviver fora da baderna ou do arbítri_o. 

Hoje, amadurecidos_ pela dolorosa experiência do passado, não nos dei
xaremos enganar pela estratégia multiforme da revolução que apregoam. 
Apontaremos, sem hesitar, o profissional da violência que empunha, perfida
mente, a bandeira da paz; enfrentaremos, com destemor, a sanha liberticida 
que se oculta no clamor dos falsos libertârios; e desnudaremos sem vaci~ 
lar, a face criminosa do detrator que se esconde sob a máscara de pretensa 
vítima. 

Meus camaradas 

Nesta hora de reyerência, Com o pensa_inento vOltado para os bravos 
companheiros tombados em 1935 e irispirados nos seus exemplos, renovemos 
o_nosso juramento-de soldados, com a disposição de oferecer a nossa vida se 
necessârio for, para que as gerações futuras recebam de nossas mãos uma pã
tria livre, onde todos possam desfrutar de uma vida digna, em clima de paz. 
harmonia e justjça social," 

"ORDEM DO DIA" DO MINISTRO DA AERONÁUTICA, 
TENENTE BRIGADEIRO DELIO JARDIM DE MATTOS: 

Eis a íntegra da Ordem do Dia do Ministro da Aeronáutica: 
uo poder totalitário como mCta; o ideal democrático como fachada e o 

pudor dos liberais como garantia -da impunidade. Assim sobrevive o comu
nismo internacional, reciclado pelos fracassos do passado, vestindo de novo a 
velha idéia do coletivismo ateu, senhor de tudo, dono do trabalho e do enge
nho de todos. 

Ai estão os velhos cavaleiros das intentonas do ódio e da violência, bus
cando vender aos jovens a estreita visão do messianismo proletário, sem 
dizer-lhes, entretanto, que a idéia que os anima foi montada a partir da sim
plificação das questões morais, o que reduz o homem à condição de peça anô~. 
nima da grande mâquina do_ Estado. 

Trocaram as armas pelos trabalhos de base, mudaram a retórica e revisa
ram as alianças, mas jamais conseguirão esconder que a palavra de ordem 
não lhes pertence, pois falam de liberdade sendo escravos, e os escravos repe
tem apenas as verdades de seus senhores. 

Este rebaixamento do homem à categoria de coisa, mero instrumento de 
trabalho, é, sem dúvida, a face oculta destes estranhos paraísos marxistas, 
criados pela propaganda, onde entrar é uma opção voluntária e sair uma de
cisão impossível. 

A doutrina comunista, em termos de formulação teórica, é ultrapassada 
como o século que a viu nascer. As tentativas desesperadas de viabilizar o in
viável, encontram, nos muros que dividem cidades, nas cercas que separam os 
homens, nos pavilhões que separam as idéias, a materialização do engano 
ideológico. 

Ao recordar a madrugada de 27 de novembro de 1935, quando a vergo
nha chegou aos quartéis pelas mãos assassinaS de companheiros vendidos aos 
inimigos, mais que chorar os mortos, que a Pâtria não esquece, queremos 
alertar aos inocentes úteis dos dias que vivemos, pois eles sempre existem, 
acomodados ou comodistas, eternas vftirilas do desconhecimento da His
tória." 

"ORDEM DO DIA" DO MINISTRO-CHEFE DO ESTADO
MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS, GENERAL SAMUEL AL
VES CORREIA: 

E.M. DAS FORÇAS ARMADAS 

Neste mesmo dia, hã 44 anos atrâs, brasileiros como nós, foram vitima
dos por um dos golpes mais traiçoeiros já verificados em nossa- Pâtria. 

Orientados pelo movimento comunista internacional, companheiros 
nossos, fanatizados, pegaram em· armas, e sem qualquer sentimento que lhes 
tolhesse a crueldade impiedosa, assassinaram deslealmente, valendo-se da ca
lada da noite, vários outros _brasileiros que dormiam inocentemente. 

Morreram em Natal, Recife e no Rio de Janeiro, heroicamente, campa~ 
trio tas, Vítimas daqueles que tentaram derrubar o Governo constituído, e im
plantar no Brasil a ditadura do proletariado, dos fundamentos negativistas e 
do materialismo. 

Neste momento em que reverenciamos aqueles que tombaram em defesa 
dos princípios tradicionalmente democráticos do Pais, cabe um momento de 
reflexão- valeu o sacriflcio de nossos irmãos? Temos-dignificado aqueles he
róis, preservando nossos ideais dos movimentos sorrateiros dos marxistas? 

--Sim. Inspirados nos mârtires de 35, continuamos a luta contra o .co
munismo, suas idéias e seus ati vistas, pregadores que são da desagregação da 
família cristã, alimentadores do ódio entre as classes sociais e de antagonis
mos de toda espécie. 

A revolução de 1964 consolidou nossas bases anticomunistas, reafirman
do a validade do sacrifício dos que foram trafdos pela Intentona Comunista. 
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Ao ouvirmos e sentirmos a emoção causada pelos acordes do toque de si
lêncio~ homenageando os queridos companheiros, podemos reforçar nosso 
sentimento de repulsa contra as idéias que os vitimaram e prometer não es
morecer em defesa dos princípios que formam o embasamento de nossa for
mação democrática c cristã. 

Hoje, nos mais longínquos recantos de nossa Pátria, são lidas, perante 
toda a tropa perfilada, as mais significativas mensagens reverenciando este 
ato heróico. Nilo poderíamos também deixar passar desapercebida esta data. 
Igualmente reunidos aqui no nosso Estado-Maior das Forças Armadas, ele
vemos o pensamento em homenagem àqueles que tombaram, mas que servi
ram de exemplo para que estejamos sempre alertas e preparados contra o ini
migo solerte. 

Meus companheiros. 
Saiamos desta cerimônia convictos de que o sacrifício de nossos irmãos 

jamais será esquecido. A traição comunista de 35 - que tanto manchou nos
sa história - ficará eternamente gravada na memória de todos nós. 

Estaremos sempre de prontidão para negar e combater os princípios que 
a nortearam. Unidos e coesos em torno de nossos chefes, firmemos sentimen
tos de fé e de esperança no futuro do País, para que nossos mártires, que hoje 
exaltam6S. possam sentir que suas mortes não foram inúteis. Que eles pos
sam, na suá intimidade com Deus, se sentirem sempre lembrados e testemu
nharem a consecução dos ideais nacionais de ordem e progresso. 

""ORDEM DO DIA"' DO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA 
ARMADA, ALMIRANTE-DE-ESQUADRA CARLOS AUTO DE 
ANDRADE: 

E.M. da Marinha 

Reverenciamos hoje a memória daqueles que tombaram, vítimas da In
tentona ComuniSta de 27 de novembro de 1935, quando as insureições de 
Natal, Recife e Rio de Janeiro chocaram a Nação brasileira pelo modo 
traiçoeirO de sua ação, pondo à mostra o perigo latente do comunismo inter
nacional. 

e importante que relembremos aos brasileiros, especialmente às ge
rações mais jovens, a verdadeira face da ideologia comunista, para que jamaiS 
exista em nossa terra, clima propício à repetição dessa página de nossa his
tória. Não devemos nos esquecer porque morreram os heróis de 1935. 

Morreram porque se recusaram a aceitar a mentira, porque não permiti
ram que a impostura comunista violentasse a índole brasileira. Porque repeli
ram a violência, em defesa da liberdade. Porque preferiram a altivez da inde
pendência, ao destino de satélites ou caudatârios. Porque tiveram a coragem 
de dizer não ao comunismo apãtrida. 

Nós os homenageamos tespeitosamente porque sua luta impediu que se 
inst~lasse no Brasil um regime cuja base filosófica assenta em considerações 
puramente materialistas c cuja prática importa na 10tal submissão do ho-· 
roem, sem o direito de pensar e agir livremente. Porque compreenderam que 
tal regime é desumano quando admite que seus fins justificam seus meios. 

Ao prestarmos esta homenagem, reafirmamos nossa gratidão aos que, 
com seu sangue, impediram naquela ocasião que o comunismo se institucio
nalizasse no Brasil, através da sublevação e da traição, legando à posteridade 
a lição de que são invencíveis aqueles que se batem por um ideal superior de 
garantir a honra da pátria, os ideais democráticos c os sagrados direitos do 
homem. 

Carlos Auto de Andrade 
Almirante-de-:Esquadra , 

Chefe do Estado-Maior da Armada." 

O~~R. PRESID]i:NT]i: (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 577, de 1979, do 
Senador Saldanha Derzi, solicitando a transcrição, nos Anais do Se
nado Federal, da oração fúnebre, proferida pelo Senhor Eduardo 
Rocha Virmond, na ocá.siãO do sepultamento do Senador AcciÔfy 
Filho. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
Será feita a transcriÇão. 

S a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada 

ORAÇÀO FÚNEBRE 
Eduardo Rocha Virmond 

Os advogados, Accioly, nosso quericio confrade, grande amigo de todos, 
os advogados do Instituto dos Advogados do Paraná, da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil, Seção do Paraná, os advogados e juristas do Instituto dos Ad
vogados Brasileiros, os membros da Comissão Pontifícia de Justiça e Paz do 
Brasil, pela palavra de um dos seus, por designação de seus presidentes, de 
um dos quais os seus olhos guardaram na retina no último instante de sua 
consciência, apresentam-lhe o seu comovido adeus. O seu discurso de ontem, 
feito exatamente na tarde de ontem, foi um testamento de sua vida pública, 
sem que você o soubesse, que todos sensibilizados ouvíamos, também sem o 
saber. Retratá-lo, em todas as suas generosas idéias, na amplitude de suara
zão, na grandeza de seu espírito, será impossível. Tanto seria útil, o extrema
mente útil que todos tenhamos assimilado às suas revelações. Quando você 
citava Bolívar, que em sua terra foi transformado em moeda, e em·outra deu 
o nome de um dos países mais trágicos de nosso continente, a Bolfvia, você 
estava revelando a sua amargura pela confluência dos signos negativos da 
América Latina e de suas afinidades na fraqueza de suas instituições. Você fa
lou que aqui os tratados são meros papéis, as constituições, livros acadêmicos 
e nada mais. E por fim um pensamento de Bolívar: na América Latina os ho
mens não são sérios, nem as instituições o são, em prejuízo dos seus povos e 
dos direitos dos povos, em prejuízo dos direitos de cada um. Mas o seu apelo 
não foi negativista, nem revelou que as desesperanças do momento devessem 
ser as desesperanças de todo o sempre. Pois o homem continuará a ser ho
mem, com as suas virtudes e seus pesadelos, os seus sonhos. E que o homem é 
cada homem, é o ser a ser respeitado, mais que protegido. Ninguém protegerá 
o homem, só a si mesmo. O homem se respeita na sua grandeza. 

Você protegeu a sua dignidade, diante das intimidaçõ~s sofridas, tenden
tes a soterrá-lo melancolicamente no obscurantismo da cumplicidade. ~fácil 
de imaginar as vigílias que você passou na solidão, para manter o seu passado 
e o seu espírito de respeito aos direitos fundamentais, que aprendera com o 
seu pai, que aperfeiçoara na escola, que transmitira a seu filho, que se distin
guia entre todos nós, os juristas deste País paciente C Sofrido. 

Essa solidão levou-a à liberdade, ao desfazimei:ito de compromissos, ao 
respeito por si própriO, à conseqüente solidariedade com o povo do Brasil. 
Ou antes, como você disse ontem, com os povos da América Latina, cujas 
agruras são equivalentes, cujas esperanças de liberdade são conseqiiência des
tes povos livres de consciência e tanto mais livres quanto sós. 

Não será o pó, a terra, o vento que sepultarão a mensagem de 'sua vida, 
de seu corpo paranaense, de sua alma universal. De seu corpO paranaense, 
castigado pelos visgos da província. Reconhecido pelos homens simples que 
assistiam o seu caminho, o seu caminhar, a sua elevação sobre os obstáculos, 
a sua colocação no cenáculo, esse imenso cenáculo latino-americano, que é o 
Brasil. 

Accioly Filho. Você é o homem que nos faltava, não a nós advogados e 
juristas, a nós, povo brasileiro. E que veio. E que fez. Que se fez como preci
samos. E que se foi prematuramente. E que farâ imensa falta. Os homens são 
insubstituíveis, você será insubstituível. E que deixou o seu rastro forte, vigo
roso de homem verdadeiro, de homem do direito, de homem do povo, de gen
te. 

sa.) 

Que Deus o guarde. Que Deus guarde sua memória.- Adeus. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 546, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n'? 105, de 1978, de sua autoria, que acrescenta§ 49 
ao art. 18 da Lei n• 4.595, 31 de dezembro de 1964. 

Em votação o requeritnento. 
Os Srs. Senadores que 9 aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado ,n• 105, do 1978, serâ desarquivado. 

O SR, PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 547, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n• 132, de 1978, de sua autoria, que "dispõe sobre 
aposentadoria especial para os guarda-chaves, manobreiros e con
troladores de tráfego ferroviário". 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que acába de ser aprovado vol

tará a tramitar normalmente. 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Item 7: 

Votação, em turno único, do Requerimento nv 548, de 1979, do 
Senador Orestes Qué:rcia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n• 140, de 1978, de sua autoria, que "introduz alte· 
ração na Lei n• 5.859, de 1 I de dezembro de 1972, para o fim de as
segurar direito de indenização ao empregado doméstico despedido 
sem justa causa". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento aprovado prosseguirá em sua tra

mitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento nv 549, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei .do Senado n' 144, de 1978, de sua autoria, que ••altera a Lei 
n• 5.859, de 11 de dezembro de 1972, para o fim de assegurar o cm
pregado doméstico o direito ao salário mfnimo". 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. fPausa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que acaba de ser aprovado 

prosseguirá em sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em turno ánico, do Requerimento n' 550, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o· desarquivamCnto do Projeto 
de Lei do Senado n' 150, de 1978, de sua autoria, que acrescenta pa
rágrafo ao artigo 9• da Lei Orgânica da Previdência Social. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (PauM 

sa.) 
Aprovado. 
O projeto a que se refere o requerimento que vem de ser aprovado serâ 

desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Co
missão de Rcdação em seu Parecer n•l.295, del979), do Projeto de 
Lei do Senado n• 125, de 1979, do Senador Gastão MUller, que alte
ra a Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (regula os direitos auto
rais, e dâ outras providências). 

Em discussão a redação final, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-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. 

E a seguinte a redação final aprovada. 

Redaçio final do Projeto de Lei do Senado n• 125, de 1979, que 
altera a Lel n• 5.988, de 14 de dezembro de 1973 (regula os direitos 
autorais, e dá outras providências). 

O Congresso N aciOD.al decreta: 
Art. 1• Acrescente-se ao Capítulo II do Título Vlll da Lei n• 5.988, de 

14 de dezembro de 1973, o seguinte art. 130, renUmerando-se o atual art. 130 
e seguintes: 

"Art. 130. 'ê vedado imprimir obra literária ou produzir versão 
cinematográfica ou representação teatral que divulgue memórias de 
criminoso condenado pela Justiça, relativas a delito por ele pratica
do. 

§ 19 Nas condições do preceituado no caput deste artigo, ne
nhum direito autoral poderá ser considerado ou reclamado. 

§ 29 O disposto neste artigo não se aplica aos delitos políticos. •· 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em- contrârio. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia. ~ 

Com a palavra o nobfe Senador Evclásio Vieira. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA PRONUNCIA DISCURSO QUE, EN
TREGUE Â REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POS
TERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Mauro Benevides. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A comunidade b.rasileira apresta~se para homenagear, em julho vindou
ro, Sua Santidade o Papa João Paulo II, que virá ao nosso País nó instante 
em que, na cidade de Fortaleza, em meu Estado., estará sendo realizado o X 
Congresso Eucarístico Nacional, com a participação assegurada de grande 
massa de fiéis. 

O Cearã vive, por isso, momentos de iriusitada expectativa, com todos os 
seus segmentos sociais mobilizados para aquele auspicioso evento, que se in
serirâ, indelevelmente, nos fatos da história pátria, como acontecimento ex
cepcional, d6 profunda significação para o arraigarriento dos sentimentos reli
giosos de nossa gente. 

Tendo-se deslocado, sâbado último, para Roma, o Cardeal Arcebispo de 
Fortaleza, Dom Aloisio Lorscheider, acerta, ali, com o Vaticano a progra
mação a ser cumprida pelo Pontífice durante a sua estada no território nacio
nal. 

A Comissão Organizadora do magno conclave, estruturada já há algum 
tempo, dedica-se a um trabalho permanente, planejando tudo quanto com o 
mesmo se relacione, numa febricitante atividade, com a qual colaboram o cle
r_o, o laicato, o governo, numa ação conjugada, marcada por idealismo, boa 
~ontade e, sobretudo, espírito cristão. ., 

De conformidade com decisão assentada, o Congresso EucaríStico será 
realizado nas dependências do "Estádio Plácido Aderaldo Castelo", cujas 
obras vêm sendo ultimadas celeremente, a fim _de que, no final de junho, este
jam concluídas, possibilitando acomodação aos milhares de peregrinos que se 
somarão ao povo fortalezense para render tributo de respeito e veneração a 
João Paulo II. 

O setor de hospedagem, por sua vez, empreende- com êxito assegurado 
-campanha nobilitante, no sentido de sensibilizar as famílias de nossa Capi
tal para levá-las a receber, em suas casas, os participantes que se deslocarão 
de outras Unidades da Federação e do interior do Estado,jã que a rede hote
leira não têrã condições de atender à grande demanda de reservas, que, jã 
agora, angustia a direção de todos Os nossos hotéis. 

Por sua vez, as companhias de aviação e empresas rodoviárias jã foram 
instadas a ampliar a sua respectiva capacidade de atendimento, com vôos e 
viagens extras, oferecendo~se opções variadas à população itinerante. 

Nas proximidades do certame, uma intensiva preparação espiritual será 
desenvolvida em todas as paróquias da Província Eclesiástica do Ceará, sob a 
orientação dos próprios Bispos, dos vigários e de leigos que se dispuserem a 
cooperar nessa importante tarefa. 

Sr. Presidente: 
Após haver visitado diversos Países, João Paulo II honrará o Brasil com 

a Sua presença em algumas cidades do nosso território, a começar pela Forta
leza de Nossa Senhora de Assunção, cujos habitantes sempre ofereceram tes
temunhos eloqüentes de fé e religiosidade. 

Ainda hã pouco, nós O vimos dirigir-se, ·através de uma cadeia de televi
são, ao povo brasileiro, abrindo, oficialmente, a Campanha da Fraternidade, 
que, a cada ano, sob inspiração de uma mensagem atualizada, é encetada sob 
os auspícios da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. 

Por onde tem passado, o Sumo Pontífice irradia a Sua bondade imensu
rável, galvanizando multidões compactas, das quais recebe manifestações sig· 
nificativãs que devem tocar fundo o seu coração generoso. 

O gesto comovente de humildade, de beijar o solo de cada Nação por Ele 
visitada, dimensiona, de modo admirâvel, a Sua figura de Pastor- projetada 
mundialmente numa aura de inigualável simpatia, mesmo entre aqueles que 
não professam o Catolicismo. 

Na Conferêhcia de Puebla, a que se fez presente logo após haver-se in
vestido na condição do Sucessor de Pedro, João Paulo II expôs magistral

mente os seus pontos de vista sobre a atuação da Igreja em nosso Continente, 
buscando no Evangelho a solução para os problemas que afligem a grande 
massa de marginalizados. 

A começar pela Capital cearense e, Srs. Senadores, em todos os recantos 
por onde passar, o Papa receberã a homenagem reverente da maior Nação 
Católica do Universo. (Muito beml Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Marcos Freire. -

O SR.. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE-À REVISÃO DO ORADOR.. SER.Ã PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Tem a palavra o nobre Sena
dor Alberto Silva. 

O SR. ALBERTO SILVA (PI. Pronuncia o seguink discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Ocupo a tribuna, hoje, para tratar de um assunto de extrema gravida,de ç 
que está trazendo sofrimento e apreensão ao povo de minha terra. São as en
chentes que assolam quase toda a região Sul do Estado, e ainda a Capital do 
Piauí, Parnaíba, e vã rias outras cidádes ribeirinhas do Parnaíba e seus afluen-
tes. 

Hâ pouco mais de um mês os prognósticos eram de seca, com a ocorr~n
cia apenas de pequena precipitação do Sul e Sudoeste do Estado. O espanta
lho de uma nova estiagem já se apresentava como fato consumado, e eis que, 
de repente, começa a chover fortemente, principalmente nas cabeceiras· dos 
principais afluentes do Parnaíba, como Gurguéia, Canindé, Poti e Longâ, e o 
resultado foi catastrófico, j>rindpã.lmente para a população mais pobre, com 
suas lavouras perdidas, desabrigada, faminta, sem roupa e sem remédio. 

É certo que o Ministro Andreazza sobrevoou algumas âreas, e aguarda
mos todos nós, os piauienses, que o MiniStrO determine a imediata liberação 
dos recursos que prometeu em sua viagem de inspeção. 

Mas, Senhor Presidente, Senhores Senadores, vejo com tristeza e revoitã 
que o Governo do meu Estado está usando a calamidade como arma política:. 
Aliás, a:· conferência Nacionaf dOs Bispos d-õ BfãS1l- -CNBB, já denuncio~ 
este fato (leio nos jornaís-de ontem), em nota distribuída à ímPrensa de todo o· 
País. -- - -

No Piauí, vou citar apeila_s_O Caso de Parnaíba, onde o Deputado gover
nista mais conhecido como .. Mão Santa" anda, de bairro em bairro, com um 
veiculo cheio de alto~ falantes, fazendo propaganda política com os remédios, 
alimentos e agassalhos, fruto da solidãriedade de todos Os piauienses a seus 
irmãos desabrigados. 

O caso em Parnaíba chegou ao extremo de que somente a Comissão pre
sidida pelo Deputado governista, atrãs citado, visite os prédios públicos, para 
onde foram levados os desabrigados. 

Notem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a maior autoridade de Um 
município é- o Prefeito, que organizo ti uma Comissão de auxilio aos desabri
gados, como manda a lei, constituída pelas principais figuras representativaS 
da sociedade e do Poder Público parnaibanos, inclusive com a presença do Sr. 
Comandante da Capitania dos Portos do Estado do Piauí, cuja sede é em Pã.r
naíba, tão logo as enchentes começaram a desalojar as ·populações ribeiri
nhas. 

Por incrível que pareça, esta Comissão não tem valor para o Governador 
Lucidio Portella, que envia donativos, gêneros e agasalhos, apenas para o De
putado governista .. Mão Santa" fazer potftica baixa, aproveitando-se da des
graça alheia. 

Creio chegada a hora de se dizer um basta a este estado de coisas que, se
gundo denúncias que tenho recebido do Piauí, estâ se repetindo em outras ci
dades piauienses atingidas pela calamidade. 

Também creio chegada a hora de o Governo Federal tomar uma decisão 
séria em ·relação a este tipo de inundações provocadas pelas cheias periódicas 
de de atuar como governante, quer como Prefeito de Parnaíba, por duas ve
zes, quer· como Governador do Estado. 

Devo dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a solução do problema 
não é -tão difícil quanto pensa o MiniStro Andreazza, que ria sua fala à im
prensa, indicou a desativação de certas cidadeS COin:C> SoluÇão do problema: 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, tentativas dessa natureza já fonüri 
empregadas em vãrias regiões do Nordeste, sem qualquer resultado prático. 

O que se deve fazer, isto sim, é um estudo sério do problema; com levan
tamento completo de causas e efeitos, e uma política de aplicação de recursos 
adequados para, no fim de determinado prazo, não se repetirem mais as tris
tes cenas de desabrigados por enchentes que a televisão mostrou em toda sua 
crueza. 

Experiência neste se-ntido tive OPortUnida-de de executar-na cidade de 
Parnaíba, onde dois populosOs bairros, com cerCa de 2o:o00 hibitantes cada, 
ficaram totalmente livres de inundação com . a conStrução de simPles 
avenidas-barragem, que impedeni a entrada da água dO rio e, na parte intel-
na, poderosas bombas garantem o escoamento das águas de chuvas que se 
acumulam ali. 

Esta solução, simples, bar~ta_e __ prâtic3:, tanibém apliquei em J'eresina, 
cercando os bairros Poti VelhO e Primavera com uma avenida-barragem de 9 
quilômetros de extensão, inaugurada pelo próprio Presidente Geisel e muitos 
ministros, em fevereiro de- 1975. - - -

Tambêm, ati. poderosas bombas garantem a tranqUilidade de toda uma 
população· estiniada em mais de 30.000 habitantes, escoando as âguas de chu
vas ali acumuladas. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço daqui um convite ao Ministro An
dreazza, que envie à Parnaíba e Teresina auxiliares seus, mas que sejam com
petentes, e que tenham olhos para ver, e aprendam como é que se evitam 
inundações em cidades ribeirinhas com uma solução, repito, simples, barata e 
eficiente. 

Se o Governo estiver realmente interessado em resolver este tipo de cala
midade, que periodicamente desabriga milhares de pessoas, principalmente 
no Nordeste, onde os rios saem dos seus leitos com facilidade no período chu
voso, basta adotar a solução"-aqui indicada, e terá dado uma solução definiti
va ao problema com um mínimo de gastos. 

Vou além, Sr. Presidente, Srs. Senadores, basta que os Governos esta
duais daquela área apliquem parte dos recursos do Fundo Especial, que rece
bem regularmente a fundo perdido do Governo Federal, em obras deste tipo, 
e o Ministro Andreazza não necessitará falar mais que não admite a indústria 
de enchentes. 

No Piauí, basta que o Presidente Figueiredo determine ao Governador 
que suspenda as obras de uma suntuosa avenida que ele está fazendo à mar
gem do Parnaíba, s~m qualquer finalidade, a não ser comprar terrenos alaga
dos de ínfimo valor de apaniguados seus, por .. alto preço". 

Só o dinheiro que está sendo gasto nesta obra suntuária daria para cons
truir pequenas barragens de proteção em todas as cidades ribeirinhas do Par
naíba e seus afluentes, e que foram este ano invadidas pelas encl)entes. 

O Sr. Evelásio V~eira (S.Ç) -_ ~á licença de um -~parte, nobre Senador? 

O SR. ALBERTO SILVA (PI)- Com todo o prazer, Senador. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- V. Ex• está fazendo observações e relação 
ao flagelo das cheias no Estado de V. Ex•, num desmentido a determinados 
homens do Governo, quando dizem que a Oposição tem por missão criticar. 
Não! A Oposição tem procedido como V. Ex• o faz nesta oportunidade: as 
críticas acompanhadas das altermltivas, das soluçÕes. É a postura de uma ver
dadeira oposição! Daí os meus cumprimentos a V. Ex•, que se preocupa com 
as críticas, mas apresentando soluções, e mais, pedindo ao Ministro do Inte
rior que compareça lá para ver as soluções jã adotadas, ontem, pelo governo 
de V. Ex• 

O SR. ALBERTO SILVA (PI)- Agradeço a V. Ex•, Senador Evelásio 
Vieira, a contribuição valiosa do seu pronunciamento às minhas palavras nes
te plenário. 

Concluo, Sr. Pr~sidente: 
Mais grave, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ê que a obra feita pelo Go

vernador do Estado, às margens do rio Parnaíba, sem qualquer planificação, 
jã está debaixo d'água com a simples elevação do Parnaíba, na presente cheia 
daquele rio. 

Quero, com isto, trazer a minha contribuição, aqui, referida no aparte do 
Senador Evelásio que, como OpOsição; estamos dando alternativas ao Gover
no e soluções. E o Senador Marcos Freire, ao lembrar, aqui, que se deve fazer 
um estudo sério a respeito dessas inundações, eU tenho a autoridade de gover
nante que fui, em duas oportunidades, de ter solucionado e creio que esta so
lução pode ser adotada em quase todas as ãreas de pequenas cidades cujos 
bairros são inundados, e com a simples barragem de terra e bombas coloca
das dentro se resolve o problema. 

E_ra o que tinha a dizer, ~r~ ;J?~esidente. (Muito bem!) 

-o SR. PRESIDENTE (Gastão Muller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores. 

A data de hoje assinala o transcurso de 172' aniversãrio do Corpo de Fu
zileiros Navais, a tropa de elite que é orgulho da Marinha e daS Forças Arma
das Nacionais. 

Originária da Brigada de Marinha que Dom João VI trõuxe para oBra~ 
sil em 1808, o Corpo de Fuzileiros Navais é uma tropa aguerrida, treinada, e 
altamente qualificada. e é, ao longo de nossa história, o mais tradicional Cor-
po de Tropa-s. -- -- -- -

Ao ensejo dessa comemoração festiva, o Comando do Grupãmento de 
Fuzileiros de Brasflia, sob o comando do Capitão de Mar-e-Guerra Giovanni 
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Gargiulo, seu eficiente e brilhante comandante, organizou um programa de 
festividades cívico-militares para assinalar a data, do qual destAcamos a in
corporação de novos fuzileiros e o almoço de confraternização de Oficiais e 
Suboficiais e Fuzileiros que se realizou no Quartel do Grupamento, à mar
gem do Lago. 

Participamos do almo.ço, com a presença de fuzileiroi que exercem as 
mais· variadas funções administrativas em Brasília, servindo aos vârios Minis
térios e de oficiais destacados dessa Unidade no Ministério da Marinha, seus 
diversos Departamentos. 

E, nas mesas em que foi servida sua suculenta feijoada, Oficiais, Subofi
ciais e Fuzileiros, na mais agradâvcl quão edificante confraternização. 

J\brindo as solenidades, e depois de lidas as Ordens do Dia do Coman· 
dante dos Fuzileiros, Almirante Ernesto Carneirq Ribeiro e Almirante Do
mingos Mattos Cortez, falou o Comandante Giovanni Gargiulo, Comandan
te do Grupamento de Brasflia. 

Palavra fãcil, oração bem armada, pensamento· ágil, saudou o Coman
dante a todos os presentes e fez uma exaltação ao estado de espírito dos fuzi
leiros, constituindo-se numa força moral e num estado de consciência da uni
dade, servindo ao Brasil e a seus ideiais, desde sua remota fundação no 
longfnquo 1808. 

Teceu comentários ao espírito da unidade e sua vigilânéia permanente 
aos negativistas e dissolutores de nossa ordem interna, combatendo, de fren
te, o comunismo, ameaça permanente ao nosso Pafs. 

Destacou seus principais chefes a começar pelo Ministro da Marinha, 
Almirante Maximiano da Fonseca, em quem ~audou a encarnação do espírito 
novo da Marinha. E, depois, passou a palavra ao fuzileiro mais velho presente 
à solenidade, ao obscuro Senador que ora ocupa a atenção do Senado, regis
trando essa grata efeméride. 

Falando na oportunidade, declarei que uma das maiores, senão a maior 
emoção de minha vida, teria sido o desembarque· dos Fuzileiros na praia de 
Itaoca, ao norte de Marataízes, no Sul do Espírito Santo, na Operação Dra
gão, levada a efeito há pouco, com 11 navios de guerra e a presença de 11 al
mirantes e outros chefes navais de destaque. 

O desembarque como fuz~leiro naval, devidamente uniformizado, ao cla
rear da manhã, descendo dos lanchões de desembarque na praia sob o urogo" 
das tropas ininiigas, tinha constituído a maior emoção jamais eXperimentada. 

E destaquei então, Sr. Presidente, que um simples fuzileiro pode galgar 
qualquer posto por mais destacado no Brasil, pois ali estava um velho fuzilei
ro que chegara a Senador, por um golpe de sorte, de pura sorte, para justificar 
que os Hcavalos do destino correm na escuridão da nOite". 

Recebi o clássico boné de fuzileiro, dois mimos e uma placa comemorati-
va da visita ao Grupamento de Fuzileiros. - -

Ficam assim registradas nesse rápido pronunciamento, as alegrias e hon
ras que tive, em participar do 1729 aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais 
do Brasil, com o que desejo agradecer as atenções ali recebidas por parte de 
seu ilustre Comandante Giovanni Gargiulo, dos vâriOs oficiais que tomB.rain 
parte no almoço, e da tropa em geral que se serviu, após os discursos, do 
magnífico bolo comemorativo da dat~ dos Fuzileiros. (Muito bemt) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Na presente sessão terminou 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo n9 
35, de 1979 (n• 30/79, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas do 
Presidente da República, relativas ao exercício financeiro de 1978. 

Ao projeto não foram oferecidas emendas. 
De acordo com o disposto no Regimento Interno, a matéria serâ despa

chada à Comissão de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Nada mais havendo que tra· 
tar, vou encerrar a presente sessão, designando para a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 332, de 1979, do Senador 
Nelson Carneiro, solicitando a inclusão cm Ordem do Dia, nos termos do art. 
195, inciso I, do Regimento Interno, do Requerimento n9 72, de 1979, de sua 
autoria, em que pede a constituição de uma comissão especial destinada ao 
exame das causas da baixa rentabilidade dos diversos fundos fiscais, fundos 
mútuos e fundos de investimentos, particularmente do denominado 6 'Fundo 
157''. 

2 

Votação, em tarno único, do Requerimento n9 551, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do- Projeto de Lei do Senado 
n9 158, de 1978, de sua autoria, que "acrescenta parágrafo únicO- ao art. 39 da 

Lei n• 5.859, de II de deze111bro de 1972, que dispõe sobre a profissilo de em
pregado doméstico". 

3 

Votação, el)l turno llnico, do Requerimento n• 552, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 188, de 1978, de sua autoria, que "acrescenta e modifica a redaçilo de dis
positivos da Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966". 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento n• 553, de 1979, do Senador 
Orestes Qul:rcia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n• 194, de 
1978, de sua autoria, que acrescenta dispositivo A Lei nfl 5.107, de 13 de se
tembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 554, de 1979, do Senador 
Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
D'i' 197, de 1978, de sua autoria, que acrescenta§§ l9c 29 ao art. 523, da Consoa 
lidação das Leis do Trabalho. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento D'i' SSS, de 1979, do Senador 
Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 198, de 1978, de sua autoria, que altera dispositivo da Lei n' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

7 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 556, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamcnto do Projeto de Lei do Senado 
n9 200, de 1978, de sua autoria, alterando a redação do art. 89 da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966. 

8 

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 557, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 207, de 1978, de sua autoria, que acrescenta item IV, ao art. 8"' da Lei n' 
5.107, de 13 de setembro de 1966. 

9 

Votação,_ em turno ú~ico, do Requ~rimento n9 558, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivalnento do Projeto de Lei do Senado 
n9 208, de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do§ 39 do art. 543 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

10 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 559, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 225, de 1978, de sua autoria, que altera a redação dos arts. 9• e 69 da Lei n• 
3.807, de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. 

11 

Discussão, cm turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão 
de Redação em seu Parecer n9 I .29.4, de 1979), do Projeto de Lei do Senado n' 
276, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que revoga o art. 35 do DecretaM 
lei n' 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUfier) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a se~são às 18 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. DINARTE MARIZ NA 
SESSÃO DE6-3-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA
DOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. Í>INARTE MARIZ (RN) - Pronuncia o seguinte discurso. 
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
Ocupo, hoje, esta Tribuna para cumprir um dever, embora com a alma 

triste, comunicando à Casa o falecimento de uma das figuras que teve grande 
atuação na vida pública deste País. Foi meu colega nesta Casa, homem de um 
comportamento político exemplar, exerceu vãrias funções públi.cas, Pr.~fe;ito 
de sua cidade, Deputado Federal, Senador da República pertencente ao Par
tido Social Democrático no seu Estado, e sempre eleito por esta legenda, o ex
Senador Sigefredo Pacheco desapareceu do convívio dos que vivem e habitam 
esse -planeta no dia II de fevereiro passado. 
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Talvez, Sr. Presidente e Srs. Senadores, outro pudesse fazer melhor, e 
trazer melhores informações para o registro que Ol-a faço cOm alma tristonha 
pela notícia que acabo de dar. Mas fui amigo pessoal do então Senador Sige
fredo Pacheco, ele do PSD eu da UDN. E essas são as amizades mais since
ras, mais puras que a vida nos oferece e cu tive esse privilégio de gozar de sua 
intimidade, de ser seu amigo, de acompanhar sua vida pública. 

Deixo, para registro riesta Casa, os seus dados biõSrãficos: 
Nascido no Piauí, formou-se em mediCina pela Faculdade Nacional de 

Medicina do Rio de Janeiro em 1930, jâ tendo o curso de Farmãcia. Deixa 
viúva Dona Alzira Torres SampaiO Pacheco. -

Foi Presidente de vãrias comissões nesta CaSa-e eXei-ceu por mais de uma 
vez a Liderança do Partido Social Democrático no Senado. A vida pública e 
privada de Sigefredo é digna de admiração e deixa para aqueles que o conhe
ceram um exemplo edificante aos seus conterrâneos e também para os que 
privaram da sua amizade e conheceram sua atuação polftica no plano nacio
nal. 

Achei, Sr. Presidente, que não poderia deixar de fazer esse registro, pois 
faz muitos anos que o enconfrerpela primeira vez e logo passamos a conviver, 
nascendo então uma sólida amizade que o tempo só serviu para multiplicá-la. 

A última vez que rios encontramos estava alqllebra.do, vítima que tinha 
sido de um grave acidente que o impossibilitou continuar na atividade políti-
ca. 

A figura de Sigefredo Pacheco sempre me _acompanha. Lembro-me de 
que, ele como Deputado Federal eu apenas seu amigo, em determinada opor
tunidade precisava eu de um obséquio de colegas do meu Partido e, na 
conversa informal que mantivemos, ele se ofereceu e tomou a iniciativa para 
efetivaçã.o do que desejava. Assim era a figura de SigCfrCdO PachecO~ 

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

O SR. DINARTE MARIZ (RN)- Pois não. 

O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- Nós os mais Velhos, na vida pública e na 
vida parlamentar, podemos depor sobre Sigefredo Pacheco. V. -Ex, faz nluito 
bem. Acho porém que esta homenagem deveria ser mais ampla, por isso de
veríamos enviar um requerimento à Mesa, para que ela manifestasse, junto à 
familia do antigo colega, o pesar da Casa, pesar que: V. Ex• tão bem traduz. 
Acho que V. Ex•, ao encerrar seu discurso, deve encaminhar esse requerimen
to que certamente serâ aprovado, comunicando à família e ao Governo do 
Estado do Piauí o pesar de todo o Senado pela perda daquele magnífico ho
mem público, de uma probidade exemplar, de uma dedicação sem limites, e 
que tanto exaltou seu Estado e a vida pública, não- só· na províncià, e na: Câ
mara dos Deputados, onde tive a honra de ser seu companheiro, mas tam
bém no Senado Federal, onde encontrou V. Ex• e outrOs colegas que aqui es
tão. ' 

O SR. DINARTE MARIZ - (RN) -Agradeço o aparte do nobre Co
lega e estou de pleno acordo com a sugestão que me faz. 

Ao terminar meu discurso, farei cumprir tudo quanto V, Ex• acaba de 
sugerir, para que a famflia do eminente e saudoso homem público tome co
nhecimento do pesar que é de todo o Senado, de quantos compõem esta Casa 
do Congresso Nacional. 

O Sr. EVandro Cã.rreira (AM)- Permite V.-Ex• um aparte? 

O SR. DINARTE MARIZ (RN) - Pois não. 

O Sr. El'andro Carreira (AM)- Nobre Senador Diriãrte, queira iiiseiir, 
no discurso de V. Ex• a minha solidariedade à propositura que encaininharâ à 
Mesa, no sentido de ser comunicado à famflia as nossas condolências e todo o 
pesar desta Casa. 

O SR. DINARTE MARIZTRN)- Agradeço o aparte de V. Ex•. 
Sigefredo Pacheco era médico. Exerceu sua profissão com sucesso. Mes

mo depois de político, na sua cidade, que tanto destacava nas conversas, o seu 
Campo Maior, ele sempre fazia alusões aos hábitos e costumes de sua terra 
natal e jamais deixava de atender a quantos o procuravam solicitando assis-
tência médica. · 

Foi um homem da mais alta categoria social e política. Era amigo pes
soal do saudoso Presidente Eurico Gaspar Outra, exercendo toda a força 
política durante o período do Governo daquele eminente e saudoso Presiden
te; era também amigo e tinha convivido, na sua mocidade, com outro saudo
so Presidente, o Marechal Humberto Castello Branco, que como Presidente 
da República o visitou na sua cidade. -

Uma das grandes virtudes de Sigefredo Pacheco era fazer relações e sa~ 
ber conservar as amizades através da sua atividadc, da sua bondade e sobre
tudo do seu exemplar carâter de: homem público. 

Sr. Presidente, querO fazer minhas as palavras do Senador Nelson Car
neiro, encaminhando à Mesa a solicitação para que seja comunicada à família 
de Sigefredo Pacheco essa homenagem do Senado da República. 

O Sr. Humberto Lucena (PB) - V. Ex' me permite, nobre Senador? 

O SR. DINARTE MAI~IZ (RN) - Pois não. 

O Sr.-Humberto Lucena (PB)- Desejo, antes que V. Ex• deixe: a tribu~ 
na, juntar-me às homenagens que V. Ex'" oportunamente presta em nome do 
Senado Federal -já que recebeu o aparte de elementos dos mais diversos 
Partidos que compõem este Plenário - aO inolvidável companheiro Sigefre
do Pacheco, que foi realmente um homem de bem a toda prova, deixando 
exemplos magníficos a serení- seguidos pelas novas gerações não só no que 
tange à sua vida privada como à sua vida pública. 

O SR. DINARTE MARIZ (RN) - Agradeço o aparte de V. Ex• 
Sr. Presidente, continuando, gostaria de reafirmar o meu propósito de, 

ein nome do Senado Federal, já agora com aparte de vãrioS dos meus coleg~s. 
fazer minhas - repito --as palavras do nobre Senador Nelson Carneiro, 
para que a família tome conhecimento das homenagens que ora prestamos a 
esse grande piauiense, a esse nOtável brasileiro que tantos serviços prestou ao 
se1i Estado e ao seu País. 

Eram estas, Sr. Presidente, as palavras que eu desejava proferir, em ho
menagem à memória desse grande amigo e sobretudo desse eminente político 
que a Nação acaba de perder. 

O Sr. BernardinO Viana (PI) - Permite V. Ex• um aparte? (Assentimen
to do orador) - Quero, Senador Dinarte Mariz, nobre Senador pelo Rio 
Grande do Norte, associar-me à homenagem póstuma que neste instante V. 

- Ex• presta a Sigefredo Pacheco. Lamento não tenha eu tomado a iniciativa 
desta homenagem, ligado à família por laços de amizade, inclusive porque fui 
colega de Cláudio Pacheco, que era seu irmão no Banco do Brasil e Também 
na atividade profissional de advogado aqui em Brasília, onde tivemos um es
cirtório durante dois anos. Sigefredo morreu deixando uma grande lacuna no 
Estado do Piauí; grandes saudades ele deixou porque o seu passado foi de ser
viços prestados ao seu Estado e à política piauiense. Ele foi o grande líder do 
PSD durante muitos anos no Estado do Piauí. Era ele que comandava, inclu
sive orientando na escolha, como V. Ex'" bem o sabe, dos candidatos não só 
no plano federal, como no plano estadual. Também decidia sobre a escolha 
de Governador de Estado. Quero, por isso, agradecer a V, Ex'" esta oportuni
dade que me dá de me associar-- como já disse- às homenagens que neste 
instante V. Ex• presta ao inesquecível Sigefredo Pacheco. 

O SR. DINARTE MARIZ (RN) - Agradeço o aparte de V. Ex• 
Ao terminar as minhas palavras, queio também que se comunique esta 

homenagem ao seu ii·mão~ o Dr. Cláudio Pacheco, que é também um exem
plar servidor da causa pública neste País, professor de Direito e escritOr, com 
vãrias obras publicadas. 

Terminando, Sr. Presidente, solicito a V. Ex• as providências necessárias 
para que cheguem à famí1ia enlutada, notadamente a sua esposa, Dona Alzira 
Sampaio Pacheco e ao seu irmãO Dr. Clãudio Pacheco, as merecidas homena
gens que o Senado presta à memória do saudoso homem público. 

Eram estas as palavras que o dever e o sentimento afCtivo me impunham 
a proferir. 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ALM!R PINTO 
NA SESSÃO DE 6·3·80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre· 
sidente, Srs. Senadores: 

Acredito que esteja presente à memória dos Srs. Senadores um dos meus 
primeiros pronunciamentos nesta Casa, aquele em que abordava a precarie
dade do Serviço Médico do Senado. A primeira visita que fiz, como médico, 
às dependências do Serviço, não me: deixou boa impressão, porque longe de 
mim admitir que a Câmara Alta do País dispusesse de tão deficientes insta
lações para o atendimento dos Srs. Senadores, funcionários e familiares. O 
próprio corpo" clínico e de servidores lotados nos gabinetes das diferentes 
clínicas, demonstrava certa inquietação, por sentir o risco de saúde a que es
tavam submetidos, jâ que não era tão rara assim, a contaminação por 
doenças contagiosas. 

Sugeri, no meu modesto pronunciameiito, a construção de um mini
hospital, cont1guo ao prédio do Senado e a presença de uma equipe de emer
gência ao lado do plenário para pronto atendimento a qualquer parlamentar 
que viesse a ser acometido•de mal súbito, podendo de logo receber a assistên
cia médica adequada ao caso. 
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Esta solicitação a Mesa providenciou de imediato dando, assim, tranqüi~ 
lidade aos Srs. Senadores no desempenho da vida parlamentar, muitas vezes 
sacudida por profundas emoções. 

Hoje, tive oportunidade de visitar as novas instalações do Serviço Médi~ 
co do Senado, constituindo~se para mim motivo de grande satisfação o que 
me foi dado a observar: excelentes acomodações para o atendimento dos 
clientes. Consultório confortãvcis, bem arejados, dispondo de aparelhagem 
moderna para as cJínicas -;>ftalmológica, . Otorrinolaringológica, Radio
lógica, Fisioterápica e Odontológica, alêm de um pequeno Centro Cirúrgico e 
de uma sala de Eletrocardiograma de esforço com bicicleta ou esteira volante. 
Dispõe ainda de sala de repoUso monitorizada para Senadores e funcioD.ãrios, 
Cõiisültório de emergência, Farmâcii, Posto de Enfermagem e 4 alojamentos 
para médicos plantonistas. 

É na verdade, uma obra que oferece ao paciente conforto e bem estar, di~ 
ferindo daquilo que, antes, nos parecia improvisação grosseira e atentató:d~ à 
própria saúde, pela deficiência de luz, ar e prcdicamentos outros indispensâ~ 
veis aos ambientes frequentados por doentes portadores dos mais diferentes 
casos patológicos. 

Achei de bom alvitre, num pleito de justiça, trazer o reconhecimento, 
não só meu, mas acredito dos Srs. Senadores, à Mesa Diretora do Senado Fe
deral, constituída pelos Srs. Senadores Luiz Viana Filho, Nilo Coelho, Di
narte Mariz, Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Lourival Baptista, Gastão 
MUller e os Suplentes, Jorge Kalume e Passos Pôrto. Repito, à Mesa Direto~ 
ra do Senado Federal e, particularmente, ao nosso companheiro Alexandre 
Costa, responsã vel, como Primeiro .. secretário, não só pela execução das 
obras do moderno Serviço Mêdico como, tambêm, pelo magnífico arguivo 
que construiu, dotado que está de microfilmagem, e, ainda mais, pelo en~anto 
de Biblioteca, com que vem de nos brindar, obras~primas que realçam o dis
cortíno daqueles que têm sobre os ombros a responsabilidade da direção do 
Poder, a que nos honramos pertencer. 

Some-se a tudo isto a construção caprichosa de mais um anexo, ora em 
andamento, onde serão localizadas todas as Comissões Permanentes da Casa, 
à maneira de como acontece com a Câmara Federal. 

É um trabalho de fôlego que bem diz do espírito empreendedor do nosso 
operoso Primeiro~Secretãrio, que, de corpo e alma, entrgou-se ao cumpri
mento dos planos de melhoria das instalações do Senado, contando para isto 
com a compreensão do Exm9 Sr. Presidente Luiz Viana Filho, que não tem 
regateado apoio, juntamente corn os demais componentes da Comissão Exe
cutiva, para possibilitar o desempenho magnífico do Secretário Alexandre 
Costa. 

Para todos eles, os nossos aplausos c louvores. 

O Sr. Mauro Benevides (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não, com todo o prazer. 

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Também desejo juntar ao discurso de V. 
Ext minha adesão nesse enaltecimento que faz ao trabalho realizado pela 
Mesa Diretora da Casa, que, durante o recess·o parlamentar, levou a efeito 
numerosos melhoramentos os quais terão significação extraordinária para o 
funcionamento da Casa. A par disso, desejaria realçar uma outra decisão 
adotada recentemente pela Mesa e que se conjuga com essas alterações no es~ 
paço físico do Senado Federal; é o propósito da Mesa de tudo fazer no senti
do de oferecer condições aos partidos políticos para se abrigarem aqui no Se
nado Federal, pennitindo assim a participação constante de Senadores c Depu
!ados federais na vida das novas agremiações. Não há dúvida de que o ges~ 
to do Presidente Luiz Viana Filho, do PrimeiroMSecretário Alexandre Costa, 
enfim, do Presidente Gastão Milller e demais integrantes da Mesa, é um gesto 
extremamente simpático c, mais do que isso, evidencia a formação democráti
ca daqueles que comandam o Senado Federal na presente sessão legislativa. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Agradeço o expressivo aparte do meu 
nobre colega e conterrâneo, Senador Mauro Be_nevides, porque na verdade S. 
Ex• retrata muito bem o fecundo trabalho da Mesa Diretora do Senado, esta 
Mesa que eu conheci no ano passado e que continua o seu proflcuo mandato 
no ano de 1980. Estou certo, nobre Senador, de que tudo aquilo que venha 
em benefício deste Podé!, para conforto dos Srs. Senadores, tudo será feito, 
para que alimentemos permanentemente esse congraçamento que V. Ex• fa~ 
lou entre Senadores e Deputados. _ _. 

Como já mencionei, a construção caprichoSa de mais um anexo, ora em 
andamento. proporcionará a localização de todas as Comjssões Permanentes 
da Casa, à maneira de como acontece com a Câmara Federal. Pois sabemos 
que o Senado só dispõe pratic~mente para reunir suas comissões, de duas sa~ 
las: a Clovis Bevilacqua C a Rui Barbosa; e, de mais duas outras pequenas de
pendências onde funcionam pequenas comissões. 

O que está sendo realizado é um trabalho de: fôlego que bem diz do 
espírito empreendedor do nosso operoso l9~Secrctário, que, de corpo e alma, 
entregou-se ao cumprimento dos planos de melhoria das instalações do Sena~ 
do, contando para isto, como não poderia deixar de ser, com total apoio do 
Exmo. Sr. Presidente Luiz Viana Filho, o qual como jâ me referi - não tem 
negado ajuda, juntamente com os demais componentes da Comissão Executi~ 
v a. para possibilitar o desempenho magnífico do Secretário Alexandre Costa. 

O Sr. Aderbal Jurema (PE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Tem V. Ex• o aparte. 

O Sr. Aderbal Jurema (PE)- Quero trazer ao discurso de V. Ex• o meu 
testemunho da atuação do l9~Secretá.rio da Mesa, o Senador Alexandre Costa. 
Mas. nesta oportunidade, vale destacar a atuação de todos os membros da 
Mesa, que é um colegiado e que eleito numa hora difícil, não faltou com o seu 
apoio, com o seu incentivo à ação dinâmica do l9~Secretãrio. Porque como 
ex~membro da Mesa da Câmara dos Deputados, sei muito bem que uma an
dorinha só, num regime parlamentar, não faz, de fato, nenhum verão. De ma
neira que Alexandre Costa, ao merecer os encômios de V. Ex•, merece tam
bêm a nossa admiração pelo seu afinco, pela sua capacidade de trabalho, es
tando à altura de uma Mesa presidida por esta figura de renome nacional c 
internacional como é o Presidente Luiz Viana Filho. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Acradeço o aparte do nobre Senador 
Aderbal Jurema, mas, tenho a impressão de que S. Ex• não estava presente 
quando do início do meu modeSto pronunciamento. 

Tive o cuidado de, no inicio do pronunciamento, que ora faço ressaltar a 
Mesa do Senado no seu todo e declinei não só o nome dos titulares, como dos 
dois Vice-Presidentes e dos dois Suplentes. 

O Sr. Aderbal Jurema (PE) - Apenas quis reforçar a palavra de V. Ex• 
Reforçar não, porque a palavra de V. Ex• jã é muito forte, apenas quis endos~ 
sar o pensamento de V. Ex• 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- A idéia central foi de homenagear por
que quando se critica e se é atendido no pleito formulado é natural que a críti
ca tenha uma resposta com os aplausos e com a justiça que se deve fazer ao 
desempenho da missão daqueles que são responsáveis pelo bom atendimento 
de todo o serviço do Senado Federal. 

Reclamei, em discurso, a péssima qualidade fisica do Serviço Médico do 
Senado. Compartimentos separados por tabiques sem luz, sem ar, sem refri
geração. Os médicos me diziam exatamente isto: •'Senador, V. Ex• é médico. 
Aqui nós, nesse contacto diuturno com pacientes, jâ tivemos colegas nossos 
que se contaminaram de hepatite e de outras tantas doenças infecto
contagiosas." Quer dizer. era um sacrifício. Eles estavam no exeréicio de um 
sacerdócio, e o faziam com abnegação e amor. Não discuto a questão, diga
mos, da dinâmica do Serviço, no momento. 

Acredito que o corpo médico do Senado seja, talvez, um dos melhores. de 
Brasília. São todos, como pude constatar, companheiros, colegas interessa
dos no atendimento daqueles que os procuram para amenizar os seus sofri~ 
mentes. Ademais, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ao se chegar à recepção, 
por processo eletrônico, lê-se num painel iluminado os nomes dos médicos 
presentes às diferentes clínicas, o que servirá para a orientação dos consulen
tes. 

Assim Senhores Senadores •. não me cansarei de elogiar desta tribuna ou 
fora dela o trabalho da Mesa Diretora, que dotou o Senado Federal de arqui
vo, que é um monumento, com micro filmagem. c aihda mais de uma Bibliote~ 
ca que, sem querer plagiar um ator de Televisão, ué um espanto"! pelo traça
do sóbrio da parte ffsica como pela admirável organicidade, oferecendo con
forto e bem~estar. Ao Serviço Médico, ai~da não de todo implantado, proce
dem, no momento. a tarefa do instrumental nas diferentes cJínicas, para, en~ 
tão, ser inaugurado, com a Biblioteca, para gáudio de todos nós. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sl. Dirceu CardoSo (ES)- Nobre Senador Almir Pinto, folgo em ou~ 
vir as manifestações de V. Ex• e a exaltação do serviço da 19-Secretaria em re
gulamentar, melhor aparelhar o Serviço Médico da Casa. Fui dos Senadores 
que, à época, no ano passado, que aqui levantou, discutiu a questão do 
problema médico. Fiz dois ou três discursos e pretendo _voltar ao assunto na 
primeira oportunidade. Mas, jâ que V. Ex• está explorando esta tese, trouxe à 
baila este assunto, devo dizer a V. Ex' que estou com V. Ex•. O trabalho que a 
l '~Secretaria do Senado. na pessoa do nobre Senador Alexandre Costa, pro
porcionou com as modificações do Serviço Médico, da Biblioteca, da Repro~ 
grafia, do Arquivo e da Garagem do Senado, e possivelmente as instalações 
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futuras de Comissões. - porque não temos nem salas próprias para as Co
Missões funcionarem na Casa, - esse trabalho é digno dos melhores e maio
res elogios. De fato, o Serviço MMico está aparelhado para, a qualquer hora, 
prestar serviços eficientes, técnicos, bons, a qualquer Senador e a qualquer 
membro desta Casa ou funcionário dela. Mas tenho algumas observações a 
fazer, c não vou me servir do brilhante discurso de V. Ex•., de exaltação à 
obra da !•-Secretaria e da Mesa da Casa, que reerguem esse subsolo que era, 
uma catacumba, com um ar irrespirâvel, um ar nefrftico, quase o ar desses 
subterrâneos do Senado. Hoje, entra-se na garagem como se estivesse entran
do no Salão Nobre do Senado. A Biblioteca está. magnificamente instalada. 
Quero crer que, organicamente, tecnicamente, talvez seja mais aparelhada ou 
melhor instalada do que a da Câmara. Mais ou menos. 

Num balanceamento hã dificuldade de se estabelecer uma diferença en
tre elas. E era um montão de livros, era um escombro de estantes, eram jor
nais velhos amontoados, um bolor, um mofo, consumindo aquelas obras pre
ciosas. Hoje vale a pena a gente entrar na Biblioteca. E espero que na oportu
nidade a Casa vote, através de uma proposição que vou apresentar, um proje
to de resolução, cm se dar às galerias que contêm o Serviço Mêdico, a Bibli.o
teca, a Rcpografia, o Arquivo, a Garagem e futuramente as Comissões, o 
nome do Secretãrio que tanto trabalhou. Nós fomos para nossas casas para 
gozar as nossas férias, as noSsas praias, as nossas montanhas ou as nossas ma~ 
tas, mas ele ficou aqui dia e noite, saindo daqui altas horas da madrugada fis
calizando pessoalmente todos os serviços, tendo atritos constantes, porque 
quem fiscaliza, quem quer as coisas bem feitas tem atritos, tem que enfrentar 
contrariedades, discordâncias etc. Muito bem; eu desejaria que a Casa home
nageasse Alexandre Costa, que, sempre com o apoio da Mesa, às vezes com 
críticas de um e de outro, conseguiu realizar uma obra meritória, uma obra 
grandiosa, transformando aqueles subterrâneos, essas casamatas qu'e tínha· 
mos aí em baixo, os niontões de escombros que erã ã-Biblioteca, hoje na sala 
de visitas do Congresso. S. Ex• merece uma homenagem da Casa através de 
um projeto de resolução. Então, servindo-me da bela alocução de V. Ext-, em 
que destaca a organização do Serviço Médico, ao-qual eu voltarei na oportu
nidade, era o meu vezo de trazer à consideração da Casa a homenagem que 
nós poderíamos prestar ao brilhante, ao eficiente construtor 19-Secretârio, Se
nador Alexandre Costa. 

O sr. Evandro Carreira (AM) - Permite, nobre Senador? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Logo em seguida ouvirei V. Ex• A era· 
dcço profundamente sensibilizado, nobre Senador Dirceu Cardoso, o seu 
aparte. Para que V. Ex• tenha uma idéia, já me foi ex ternado por aqueles que 
fazem o Serviço Médico do Senado, o desejo de que o auditório para confe
rências, recebesse o nome do honrado Secretãrio Se_nador Alexandre Costa, 
homenagem que não só os médicos, como V. Ex", este colega que ora ocupa a 
tribuna - e creio, os demais Srs. Senadores, acham por demais merecida e 
oportuna. 

Na verdade, não sou homem de muitos ditirambos, não é do meu feitio; 
mas tenho de ser honesto para comigo mesmo. Sou um homem que jâ vivi 
bastante, já sofri bastante, e bem sei o que ê o sofrimento dos médicos, prin
cipalmente daqueles que clinicaram no sertão coriió eu, no interior do meu 
Ceará, e o que assisti... e com o que convivi! 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Ex-membro da ARENA, que sofreu tam· 
bém muito ... 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Perfeito, ficaria isló; pimfuma biografia 
política ... 

O que constatei foi um trabalho que, inicialmente, não esperava fosse fei
to. Diziam-me: o Senador Alexandre Costa irá aproveitar um pedaço de chão 
não sei aonde ... e a minha idéia era a de que fosse construído um hospitalziM 
nho contíguo ao Senado; mas, confesso, me satisfez muito o que estâ feito. 
Permita Deus que nenhum de nós venha a precisar daquelas dependências, 
nem os nossos familiares, mas são dependências confortáveis e se qualquer 
um de nós tiver a infelicidade de chegar a precisar delas, acredito que serão 
todos bem assistidos, porque o corpo médico é dos melhores e as instalações 
ótimas. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - V. Ext- me permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não. 

via colocar. Acho, portanto, que é ele digno da nossa homenagem. O Senado 
precisa ser mais sensível a essas coisas. Não pode ficar equidistante desses fa
tores que fazem o dia a dia desta Casa. Ele, na morte de dois Senadores -
não sei o terceiro, de dois acompanhei - eu sei da atenção que ele deu às 
famílias, trazendo-as, uma do Amazonas e outra do Piauí. Tratou~as carinho
samente, não faltou nada cm atendimento, em atenção, cm assistência pes
soal, em assistência social, nada. E vejo o carinho com que ele trata o Sena
dor. Diz ele: uesta é uma Casa dos Senadores e tudo se faz visando os Senado
res". 

E nós sabemos dos atritos que ele teve aqui por causa dessa forma e dessa 
maneira de agir. Portanto,' é justo que nós, que estamos resguardados na nos· 
sa tranqUilidade por essa sua obra, marchemos ao encontro das aspirações 
comuns, prestando uma homenagem merecida a Alexandre Costa. Sei que a 
Mesa lhe deu respaldo; o Sr. Presidente tem dado uma cobertura integral, 
sem faltar nada; cobertura absoluta. Por isso ele pôde realizar essa obra. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - E dando·lhe completa independência. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Exatamente. O Sr. Presidente, o Sr. Vice· 
Presidente Nilo Coelho, todos os membros da Mesa, uma assistência absolu
ta. Então, era justo que o Senado saísse ao encontro dessas aspirações e desse 
o nome dele, já. que vai dar o nome da Bilbioteca ao ilustre Presidente da Casa 
Luiz Viana, numa justa homenagem ao nosso Presidente, e desse à galeria o 
nome de '"Galeria Alexandre Costa". 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Permite V. Ext- um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Tenho o prazer de conceder o aparte ao 
nobre colega, Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Nobre Senador Almir Pinto, V. Ex• 
referiu·se aos ditirambos que não lhe são pecualiares. Eu também lhe diria 
que sou infenso ao elogio gratuito, aos laudatórios inconseqUentes, mas dian
te da obra de Alexandre Costa, no comando da 1 •-Secretaria, é impossível si
lenciar. Ele merece mesmo o encômio, a loa, o elogio. V. Ex• cumpre um de
ver de cidadão, de companheiro e de justiça, ao fazer esse elogio a Alexandre 
Costa. Meus parabéns! Quero fazer minhas as suas palavras, meu ilustre Se
nador. Meus parabéns! Alexandre Costa, inequivocamente, se comporta 
como um grande administrador, na }9-Secretaria. Muito obrigado. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Agradeço a V. Ex• 
Sr. Presidente, Senador Luiz Viana, V. Ex• estava ausente do plenário 

quando iniciei o meu modesto discurso, nesta tarde. Fiz questão de mencio
nar toda a Mesa do Senado Federal, honradfssima com a Presidência de V. 
Ex.f, c dizer que foi graças a este apoio do Colegiada à frente o seu digno Pre
sidente, que Alexandre Costa- na verdade um homem impetuoso, e de exce
lente carãter- pôde executar essas grandes obras que af estão c que V. Ext-, 
dentro em breve, como Presidente, irá inaugurar. 

Sinto-me feliz, nesta tarde, Sr. Presidente, porque cumpro um dever que 
de hã muito deveria ter feito- mas o Senado estava de recesso. Pedi a V. Ext-, 
no início da sessão legislativa passada, que nos desse um Serviço Médico ca
paz de nos atender com mais segurança e mais conforto. E V. Ext-, através de 
seu J9Secretário, ofereceu-lhe todas as condições para que ele, como respon
sável pela 1 '-Secretaria, exercitasse isso que ai está. 

O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Com o maior prazer. 
O Sr. Roberto Satumino (RJ)- Gostaria, Senador Almir Pinto, de me 

associar e tamOém reSisirar aqui o meii apoiO, ·a minha conCordância com as 
palavras de V. Ext-, com as colocações e com o·elogio que faz à Adminis
tração atual do Senado, ao Presidente Luiz Viana e, particularmente, ao Se
nador Alexandre Costa, pelas grandes e notáveis realizações que apresentou 
no ano passado, particularmente no que diz respeito ao Serviço Médico. Mas 
gostfl,ria de aproveitar o ensejo e acrescentar um ponto a mais nos louvores e 
no reconhecimento que prestamos à Mesa que dirige, presentemente, os tra
balhos do Senado. E quero me referir à proposta que a Mesa apresentou à 
Casa, no sentido da _contratação dos assessores especializados para os Sena
dores. Acho, estou certo, cOriVencido, de que nenhum instrumento de traba
lho é mais importante para nós Senadores, nesta oportunidade, nesta quadra 
em que no_s encontramos, para o fortalecimento do Poder Legislativo, para o 
aperfeiçoamento do trabalho da Casa dos Senadores, da Casa em geral, nada 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Neste particular, devo dizer a V. Ext- que é mais importante do que essa AssessOria qualificada, correspondente às oe
mesmo os Senadores que foram acometidos de moléstia até este ano, foram cessidades do trabalho parlamentar. Não há um país realmente democrático 
tratados pela Primeira Secretaria de uma maneira especial: as famnias fo- do mundo, onde o Poder Legislativo tem o seu reconhecimento como poder 
ram tratadas magnificamente; assumiu responsabilidades, e nós sabemos que equiparado aos demais, em que os parlamentares não tenham o apoio qualifi
responsabilidades se tem no atendimento dessas coisas. Pois bem, este h o- cada de assessores que, realmente, não apenas tenham o nível superior de gra
mem, portanto, colocou o Serviço Médico do Senado na posição em que de- duação, mas nível de pós-graduação, ou, para citar o exemplo de um senador 

1-
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americano, no seu gabinete há vârios PhDs prestando o trabalho de pesquisa, 
de assessoria, enfim, o trabalho necessârio e indispê:ns"á.Vd pára o exercício do 
mandato do senador. Esta medida foi proposta, até de forma muito modesta, 
em que cada senador teria um assessor qualificado. Na proposta do Senador 
Alexandre Costa, de que tomei conhecimento, havia toda a cautela, todo o 
resguardo para que esta contratação não se deturpasse e se transformasse na 
agregação de afilhados ou protegidos do senador. Exigia a qualificação do as
sessor, como deve ser realmente, para preencher essa lacuna enorme que nós 
todos, senadores, sentimos aqui. ConfesSo a V. Ex• que não sei das razões pe
las quais esta proposta não foi adiante, não logrou a aprovação do Plenário 
da Casa. Aproveito a oportunidade para inserir, no pronunciamento de 
v. Ex"•"CIOgtõâ"todas-ã.s PrOVidências, a iodas as realizações da Mesa, mais 
este ponto positivo da administração da Mesa presidida pelo Senador Luiz 
Viana e que tem como Secretário o Senador Alexandre Costa. Essa medida, 
cuja efetivação jã se faz tardar -repito-, constitui agora, neste momento, 
para nós, certamente a maior necessidade para o bom desempenho dos nos~ 
sos mandatos. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Agradeço o seu aparte. Nobre Senador 
Roberto Saturnino, tenho a impressão de qUe-·serã o fecho de-Ouro da Mesa 
do Senado: proporcionar essa Assessoria especializada aos Sfs. Senadores. 
Tenho a impressão de que ela não estâ esquecida. Ouço algumas conversas 
neste sentido. Embora não seja pitonisa, as notíCias que sCmpre me cheg-am 
aos ouvidos é que estâ dentro daquilo que V. Ex• falou e - pensamento do 
Sr. Senador Alexandre Costa- a cautela, para que não se abuse, trazendo 
nomes que não sejam, na--verdade, capazes de assessorar os Srs. Senadores 
nos seus trabalhos, que são imensos e todos eles orientados para o bom anda
mento da causa pública. Este- no meu entender- e também o pensamento 
da Mesa - cautela, para que tudo seja realizado de acordo com os ditames 
da boa norma administrativa. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) -Pois não. Tenho imenso prazer em ouvir 
o aparte do meu nobre colega pela Bahia, o Sr. Senador L_omanto Júnior. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Nobre Senador Almir Pinto, solidarizo
me com V. Ex• pelas justas homenagens que presta, nesta tarde, ao nobre Se
nador Alexandre Costa, pelas magníficas realizações à ft~nte da Primeira~ 
Secretaria. Todos nós estamos acompanhando o trabalho do nobre Senador 
Alexandre Costa, com o apoio decidido da Mesa Diretora, sob o coman_do do 
Senador Luiz Viana Filho, nosso Presidente. Portanto, levo a minha solida
riedade a v. Ex•, porque muito justa a sua homen3genl nesta tarde. 

O SR. ALM1R PINTO (CE)- Aí está, Sr. Presidente e Srs. Membros 
da Mesa, a homenagem unânime do Senado brasileiro à Mesa Diretora, que 
tem como Presidente a figura ilustre e culta de V. Ex• 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FRANCO MONTORO NA SES
SÃO DE 6-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA 
PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. FRANCO MONTORO (SP. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

A recente reforma da legislação salarial que estabeleceu a revisão semes
tral dos salãrios, de acordo com o índice nacional de preços ao consumidor, 
atendeu cm parte à justa c antiga reivindicação dos trabalhadores. Essa medi~ 
da atenuará os problemas suscitados pela política salarial que, com a escalada 
inflacionária, tem aviltado nos últimos anos o poder aquisitivo dos salários. 

Hâ, entretanto, na legislação aprovada, grave omissão: os mais necessi
tados não foram atingidos. O salário mínimo, que é fixado pelo Governo em 
geral, anualmente, não foi abrangido naquela determinação, Trata-se de uma 
omissão injustificável. ~preciso que essa revisão salarial semestral, de acordo 
com a elevação dos preços ao consumidor, atinja também- e até prioritaria
mente- o salârio mínimo. Nada mais justo do que dar esse reajuste àqueles 
que são os mais sacrificados. 

Não se diga que é pequena a porcentagem dos que recebem o salário 
mínimo. Pesquisa naciortãl de ·amostragem domiciliar, realizada pelo IBGE 
no final de 1973, demonstrou que já àquela época, a remuneração de 43% dos 
trabalhadores do Brasil se concentrava na faixa de um salârio mínimo. 

Além disso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, os aposentados, os 6rfãos e 
as viúvas que recebem pensão ou aposentadoria, também não serão atendidos 
por essa revisão que atinge a uma exigência míriima· de justiça social. 

Torna-se necessário complementar a legislação jâ aprovada com dispo
sição expressa que estenda o critério da revisão semestral ao salârio mínHno e, 
por via de conseqüência, a revisão das pensões e das aposentadorias. 

Não se diga que o Governo tomar~, paternalmente, a iniciativa de reali
zar de 6 em 6 meses esta revisão. Ma.tériii desta ordem não pode estar na de
pendência da boa vontade ocasional ou de circunstância de momento. Trata
se de norma que atende a uma exigência fundamental e, como tal, deve ser fi
xada em lei e ser imperativa, da mesma forma que o reajuste salarial para os 
demais empregados ou assalariados no Brasil. Neste sentido tivemos oportu
nidade de encaminhar à Mesa projeto de lei que determina, expressamente, 
que também o salário mínimo será corrigido de seis em seis meses e, por via 
de conseq-uência, esse reajuste atingirá os aposentados e pensionistas da Pre-
vidência SociaL 

Como fundamentação desta matéria apresentamos alguns dados estatís
ticos que nos dispensamos de apresentar, neste momento, mas que constam 
do documento que encaminhamos à Taquigrafia e que pedimos faça parte in
tegrante do nosso pronunciamento. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO 
EM SEU DISCURSO: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• , DE 1980 

Determina que também o salário mínimo será corrigido semes
tralmente. 

Do Sen. Franco Montoro 

O Congresso N acicinal- dCCreüi: 

Art. 19 Acrescente-se ao art. {9 da Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 
1979, o seguinte: 

"Parágrafo único. Será também corrigidO semestralmente o 
valor do salário mínimo, ·com õ-áCtéseifrio a que se refere o item I do 
art. 29", 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. -

Justificação 
Como se sabe, a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 1979, determinou a 

correção semestral dos salários, de acordo com o Indice Nacional de Preços 
ao Consumidor, atendendo, em parte, justa e antiga reivindicação dos traba
lhadores. Essa medida atenuará os _problemas suscitados pela política sala
rial, que, com a escalada inflacionária, tem aviltado, nos últimos anos, o po~ 
der aquisitivO dos salários. 

Ressentiu-se, eritreta:nto, referida lei de omissão imperdoável que precisa 
ser, desde logo, corrigida. 

Referimo-nos aos trabalhadores que recebem a remuneração mínima e 
aos aposentados. 

Em 1976, a revista Indústria e Desenvolvimento, FIESP, São Paulo, de 
janeiro daquele ano, revelou a seguinte situação: 

I -QUADRO DE ASSALARIADOS- 1975- BRASIL 
Participantes do PIS. 

Número Faixa de renda 
de (em Percentual 

trabalhadores salários mínimos) 

7.749.506 _até 2 78,420 
1.589.348 de 2 a 5 16,080 

459.954 de 5 a 15 4,650 
58.569 de 15 a 25 0,590 
16.123 de25 a 35 0,160 
5.445 de 35 a 45 0,060 
2.082 de45 a 55 0,021 

834 de 55 a 65 0,008 
1.127 de 6~ em diante 0,011 

9.892.988 100,00 

Por outro lado, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicilio reali
zada pelo IBGE, ao final de 1973, demonstrou que a remuneração de 43% dos 
trabalhadores se concentrava na faixa de I salário mínimo. 

Desse modo, quase a metade dos assalariadOS, precisamente os mais ne
cessitados, ficaram marginalizados em relação ~o reajuste salarial semestral. 

Por isso mesmo o projeto, alterando a Lei n9 6.708, de 30 de outubro de 
1979, prescreve a revisão do valor do salário mínimo. 
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Essa revisão determinará, automaticamente, o reajustamento, também 
de seis em seis meses, dos beneficias previdenciários, que, como se sabe, são 
majorados na mesma data do reajuste do salário mínimo, consoante os se
guintes dispositivos da Lei Orgânica da Previdência Social; 

"Art. 67. Os valores dos beneficies em manutenção serão rea~ 
justados sempre que for alterado o salário mínimo. 

§ 19 O reajustamento de que trata este artigo será devido a 
partir da data em que entrar em vigor o novo salãrio mínimo, arre~ 
dondado o total obtido para a unidade de cruzeiro imediatamente 
superior. 

§ 29 Os índices do reajustamento serãQ os mesmos da política 
salarial estabelecida no art. I• do Decreto-lei n• 15, de 29 de julho de 
1966, cosiderado como mês básico o da vigência do novo salãrio 
mínimo". 

O seguinte quadro, elaborado com base em publicações do INPS e do 
IBG E, constante do trabalho u A Previdência Supletiva e o Fundo de Pensão 
Empresarial", Aroldo Moreira, LTr, São Paulo, 1977, pág. 60, contém ínfor
mações que merecem registro: 

Aposentadoria: n~> de beneficiários Pensão 
ANO n~>de 

LEGISLAÇÃO CITADA 
LEI N• 6.708, DE 30 DE OUTUBRO DE 1979 

Dispõe sobre a correção automática dos salários, modifica a 
política salarial e dá outras providências. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono à 

seguinte Lei: 
Art. 19 O valor monetário dos salários será corrigido, semes

tralmente, de acordo com o 1ndice Nacional de Preços ao Consumi
dor, variando. o fator de aplicação na forma desta Lei. 

A TO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 64-A, DE 1979 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, à vista do disposto nos artigos 29 e 39 do Ato n9 8, de 1976, da Co
missão Diretora, na Resolução n9 25, de 1979, do Senado Federal, e de deci
sãp adotada em sua 30• Reunião Ordinária, realizada a 14 de novembro de 
1979, resolve: 

Art. J9 São criadas as Classes Especiais nas diversas Categorias Fun
cionais do Quadro de Pessoal CLT, em correlação com as do Quadro Perma
nente, nos termos constantes das tabelas anexas a este Ato. 

Invalidez Velhice T. de Serviço Pensionistas. 

1970 468.740 125.952 272.218 633.!79 

Art. 29 Na relação nominal da Classe Especial, Referênci.a 57, da Cate~ 
goria Funcional - Técnico em Legislação e Orçamento, do Grupo~Outras 

---:-::::-----:-::-::-:-:----::::-:::-----,-:.,....,.:::----=-:-::::--cAtividades de Nível Superior, do Quadro de Pessoal CLT, é incluído o nome 

1971 478.576 127.684 
1972 511.089 137.320 
1973 525.107 138.425 

294.325 654.070 
348.061 714.701 
367.704 754585 

do servidor José de Queiroz Campos, com efeitos financeiros a partir de 19 de 
junho de 1979. 

Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 1974 614.265 150.886 414.014 844.120 

1975 705.445 153.206 423,579 887.435 Sala da Comissão Diretora, 14 de novembro ~e 1979.- Luiz Viana, Pre
_________________________ sidente- Nilo Coelho- Alexandre Costa- Dinarte Mariz- Gastão Müller 

REPRESENTAÇÃO EM NÚMERO DE SALÁRIO MINIMOS 

Aposentados 
ANO P_ensionistas 

Invalidez Velhice Tempo 
d• 

Serviço 

1970 0,82 1,16 2,55 0,60 
1971 0,84 1,22 2,83 0,65 
1972 0,93 1,38 1,38 0,73 
1973 0,96 1,37 2,67 0,74 
1974 1,06 1,57 2,89 0,88 
1975 1,41 1,59 3,12 0,90 

Os valores médios, em salãrios mínimos, dos banefTcios pagos no perío~ 
do, foram os seguintes: 

Aposentadoria por invalidez ................•..... -· . . . . . • . . 0,83 
Aposentadoria por velhice .............. ; .•.............. _. 1,38 
Aposentadoria por tempo de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,86 
Pensões .............................. ·~. ·-·--·-·-· .......... 0,75. 
Verifica-se, portanto, que é menor o valor médio dos beneficies pagos 

precisamente aos que mais necessitam, ou seja, os invãlidos, viúvas e órfãos. 
As razões que justificam a revisão semestral dos salários dos trabalhado~ 

res em atividades são ainda mais fortes em relação aos aposentados. 

É importante lembrar que o reajustamento dos beneficies será decorrên~ 
cia do aumento do salário mínimo, justamente com os dos demais salários, o 
que carreará para os cofres da Previdência Social os recursos indispensáveis 
ao atendimento daquele encargo, pois a contribuição da previdência incide 
sobre a remuneração dos trabalhadores. Fica assim Satisfeita a exigência de 
que trata o parágrafo único do artigo 165 do texto constitucional, de que ne
nhum beneficio compreendido na Previdência Social pode ser criada, majora~ 
do ou estendido sem a respectiva fonte de custeio. 

A medida é de rigorosa justiça e impõe-se como conseqüência necessária 
da política salarial fixada pelo Decreto-lei n"' 6.708, de 30 de outubro de 1979. 

Sala das Sessões. ~ Franco Montoro. 

- Gabriel Hermes. 

CRUt'O - /',i!VIDADE::: .0::: APOIO LEGISLATIVO 

CA'íEGORif, FU:~CIOi-:.~.L - 115SI;",TENiE LEGISLATIVO- (C,L.T.) 

rJ? de func.;. 

Cle.!lE--P "CH 

"' d• func:. 

-

Rnf. 4 3 

Ref. 42 

Ref. 41 

Ref. 40 

Ref, 39 

Ref. 38 

Ref. 37 

Ref. 36 

-· Ref. 35 

Cli'IS!H! ·s-

"' "' furlc~o - Ref. 34 

- Ref. 33 

Ref. 32 

Ref. 31 

C la~~ 

N' d• func. Ref. 30 

Ref. 29 

- Ref. 28 

Ref. 27 

Ref. 26 
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GRUPO - SERV!ÇOS AUXILIARES GRUPO - -SERVIÇO.:> AUX!U:ARéS 

CATEG"ORIA FUNCIONAL - P.GENTE ADMINISTRAíiVO - (C.L,T.) CATEGORIA FUillcrtiNAL.- DATILO'GRAFO - (C.L,T.) 

Clo!!sse "Especi i!!l'" 

"' de ful"'c. raf, 39 
Class"EJ "Esoee:ii!ll" 

raf, 38 

ref, 37 
N' de ,func. - ref. 30 

-
Classe "C" 

ref, 29 

- ref. 28 

N' de func. - ref, 36-

- ref, 35 
Clo!!S.Se "8" 

ref. 34 

- :ref. 33 "' de func. ref, 27 

- ref, " - ref. 26 

- ref. 25 
Classe "8" - raf. 24 

N' do func, - ref, 31 

:ref. 30 Classe "A" 

- ref. 29 

- ref, 2B N' de func, ref. 23 

:c-eT. 22 

Classe "A" - reT, 21 

- raf, 20 

. "' de func. ref, 27 - ref, 19 
--ref. 26 ref. 18 

- ref. 25 - ref, 17 

- raf. 24 - ref, 16 

GRUPO - ATIVIDAOE DE APOIO LEGISLATIVO 
CP.YEGORIA FUNCIONAL - AGENTE OE SE..GURANÇA LfGISLATIVA - (C.L.T.) GRUPO ":"SERVIÇOS DE TRANSPORTE OFICIAL _E PORTARIA 

CATEGORIA FUr<Cl:ONAL - AGENTE OE PORTARIA .:. {C-.L.T.) 
CLASSE "ESPECIAL" 

"' de func. - ref. 43 

ref. 42 

Classe ·o· 
Classe ''E ~.oecial" 

"' de func. - re·f, 41 

ref, 40 
N' de func, - ref, 20 

- ref. 39 
- ref, 19 

-- ref. 38 - ref. lB 

- ref. 37 

ref. 36 

- ref. 35 
Classe "C" 

N' de func_. tef. 17 
Classe "C" - ref, 16 

"' de func. - raf, 34 - ref. 15 

- ref. 33 
- ref. 14 

ref. 32 - ref. 13 

ref. 31 
Cla~sse "B" 

Clo!lsse "B" "' ds func. ref, 12 

"' de fone. ref, 3D - ref, 11 

- ref, 29 - ref. lO 

- ref. za - ref. 09 

ref. 27 
re;f, o a 

- ref, 26 
- ref. 07 

Classe ~A" 

Cla:~se "A" 

"' de func. - rsf. os 
N' de func, - ref. 25 - ref. os 

ref. 24 . ref • 04 

- ref. 23 - ref. 03 - raf, 22 - ref. 02 

- ref, 21 -ref. 01 



Março del980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) Sábado 8 187 

GRUPO - SERVIÇOS OE TRANSPGRTE OFICIAL E PORTARIA 

CATEGORIA FUNCIONAL , I10TORISTA OFICIAL- {C.L.T.) 

Clesso "Espe_ciel .. 

N' de func:., ref. 2s 

- ref. 24 

- ref, 23 

ref. 22 

ref. 21 

Cl.21sse "B" 

"' de fUr').C. - ref. 20 

ref. 19 

ref, 18 

" rof, 17' 

" ref. 16 

Clesse' ~A~ 

N' de func, "-:raf, .15 

ref, 14 

ref. 13 

raf. 12 . rc.f, 11 

GRUPO OUTRAS ;,T!V!.DACES !:,1;.; NIVEL SUPERIOR 

CATEGORIJ'. FUNCIONr,L f.f.l\JU>!HEIRO - (C.L.T.) 

EJ.asso "Sspcd.al" 

N' do func, . ref. 57 

. ref • 55 

. ref • 55 

- ref. 54 

t::lDsse "C" 

"' de func. - ref. 53 

ref. 52 

ref. 51 

raf. 50 

ref, 49 

,Ç..~ 

N' de func. - ref. 48 

- rfilf, 47 

. ref • 46 

ref, 45 

- reof, 44 

Clas:!'ôe "A" 

N' de func. . reof .. 43 

- t"&f, 42 . ref. 41 

ref. 40 

ref. 39 

ref. 36 

ref. 37 

G.RUPO OUTRAS ATI'JIDAOE$ Of. N!VEL SUPERIOR 

CATEGORIA FUNCIQIU,L TE'CNICO EM C0!1UNICAÇAO SOCIAL -

C }I'I.SSe ~E~pecial" 

N' de fu~c. - !'[1:f, S3 

rcf. 52 

rt!f. 51 

Classe "C" 

N' de func. ref. 50 

re'f. 49 

- ref". 46 

ref. 47 

ref. 46 

Classe ~e" 

N' de iunc. ref. 45 

ref. 44 

ref. 43 

ref. " ref. 41 

Classe "A" 

N' de func~ ~-:ref. 40 

ref. 39 

- ref. 3e 

ref. " ref. " ref. 35 

ra.f, 34 

ref. 33 

GRUPO OUTRAS r, T IVI!JI\DES DE N!VEL SUPERIOR 

CATEGORiA FUNCICra,L 

Cli!!SSO 

N" de func. 

Classe. 

N' de func, 

Classe 

N' de func, 

C lasse 

N' de func, 

CONTADOR - (C.L.T.) 

"Lsoecial~ 

"C" 

-
-

"B" 

-
-

"A" 

-
-
-. 

ref. 57 

rcf, 56 

ref. 55 

ref, 54 

ref. 53 

ref. 52 

ref. 51 

re-f. 50 

ref. 49 

ref. 4B 

ref. 47 

ref, 46 

ref. " ref. 44 

raof. 43 

ref. 42 

ref. 41 

ref, 40 

ref, 39 

ref. 36 

ref. 37 

(C~L.T.) 
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GRUPO ~ OUTRAS ATIVIOA,DES tiE N!VEL SUPCRIQR 

CATEGORIA FUNCIOr~AL - Té:CN!CO' EM LEGISLAÇJI.O E .ORÇAMENT.O- (C,.L.T.) 

Classe "Especial" 

N't de func. 

Clll!SSB "8" 

N"! da func. 

ref. 57 

ref. 56 

ref, 55 

ref. 54 

raf. 53 

ref. 52 

- ref, 51 

rof' 50 

- ref. 49 

~-

N' de func. ref. 4B 

ref. 47 

ref. 46 

ref. 45 

ref. 44 

GRUPO - ARTESANATO 

CATEGORIA FUf4CIONAL - ART!FICE OE ELETR!CIOADE E COMUNICAÇi'\0- CLT 

- Cl.flsse "Esoec:ial" 

Nll da func:. - ref, 37 

- ref. 36 

- raf. 35 

Classe "O" - MESTRE -

N't de f"unc, ... ref. 34 

- ref. 33 

ref, 32 

- ref, 31 

- ref. 30 

Classe "C" - CONTRAMESTRE 

N' do func. - 'I"Bf, 29 

- ref. 2B 

- ref. 27 

- ref'. 26 

- rraf ~ 25 

- ref, 24 

Clo!lsse "8" ArtifÍC!i:; Eseecfa l_izf'ld.o _ 

N' do func. - ref, 23 

- ref. 22 

- rsf. 21 

- re:f. 20 

Cli!I!!.Be "A" - ART!FISI; 

N' de func. ref. l9 

r&f. 18 

ref. l7 

- rsf. 16 

- raf, 15 

- ref. 14 

GRUPO _- ARTESANATO 

CATEGORIA FUN_CIONAL • ART!FICE DE MEC;li.NICA - tc.L.T.) 

C.lasse "Especial .. 

N" de func, · ref. 37 

- -ref, 36 

ref. 35 

Cla~se "0" - MESTRE 

N' da func, ref. 34 

- ref. 33 

ref, 32 

- ref, 31 - ref, 30 

Clo!!sse "C" - CONTRAMESTRE 

N' de func, 

Classe "8" 

N9 de func, 

-

-

-

rcf. 29 

ref. 28 

ref, 27 

ref. 26 

ref, 25 

ref, 24 

Art_ífi_~ 

ref. :13 

ref, 22 

ref, 21 

- rei', 20 

Cli!!iSSe "A" - Art!fice 

•• de func. - ref, 19 

ref, lB 

ref, l7 

- ref. 16 

- ref. l5 

ref, 14 

Esoe:cialiZo!!do 

GRUPO - ARTESANf,TO 

CATEO"D~IA FUNCIOtlAL - ART!FICE DE C_ARPINTARIA E_ MARCENARIA- (CLT) 

Cll!lsse "Especial" 

"' de func, ref. 37 

ref. 36 

- ref, 35 

Classe "O" - MESTRE 

•• de func, ref, 34 

- ref, 33 

- ref. 32 

ref, 3l 

- !'ef, 30 

Clesse "C" CONTRAMESTRE 

N' da func, ref. 29 

- ref •. 28 

ref, 27 

- ref, 26 

ref. 25 

rsf, 24 
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Cli!lsse "8" - Artif!ce Eseecializadc 

N' da t"unc. ref. 23 

- ref. 22 

,-ref. 21 

ref. 20 

Classe "A' ART!FICE 

N' de f_unc. ref. 19 

ref. 18 

ref. 17 

ref. 16 

- raf. 15 

ref. 14 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 49, DE 1979 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais e tendo em vista o diposto na Lei n9 6.711, de 5-11-79 e no art. 418 
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, resolve: 

Art. 19 E fixado em Cr$ 120,00 (cento e vinte cruzeiros) o valor do 
salário-famflia, por dependente, a ser pago aos funcionãrios do Quadro per
manente do Senado Federal. 

Art. 29 O benefício de que trata este Ato será devido a partir do mês de 
dezembro deste ano. 

Art. 31? Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão Diretora, 4 de dezembro de 1979. Luiz Viana- Dinar

te Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Lourival Baptista - gas
tão Müller. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 50, DE 1979 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re~ 
gimentais, tendo em vista o preceituado no art. 39 do Decreto Legislativo n9 
91, de 1974, e as diposições do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 
1979, resolve: 

Art. 19 Os valores dos subsídios- parte fixa e variável- da ajuda de 
custo e do auxílio-transporte no Estado de origem são reajustados em: 

I- 25% (vinte e cincO por Cento) a partir de 19 de janeiro de 1980; e 
II- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 1• de março de 1980. 

;z. C·O: -st:::l..tC-0 F!:::c:;:nAL 

Parãgrafo único. O percentual fixado no item II incidirã nos valores re-
sultantes do reajuste de que trata o item I. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da ComisSão Diretora, 26 de dezembro de 1979. - Luiz Viana

Nilo Coelho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa- Gabriel Hermes- Lou
rival Baptista - Jorge Kalume. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 51, DE 1979 

Dispõe sobre retribuição provisória, a ser compensada no aumen
to decorrente do Decreto-lei o'? 1.732, de 1979. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais, Resolve: 

Art. 19, Os servidores do Senado Federal farão jus, a partir de 19 de ja
neiro de 1980, a uma Retribuição Provisória de 25% (vinte e cinco por cento) 
sobre os atuais níveis de vencimento-base, salário-base, proventos e gratifi
cações, a ser totalmente absorvida e compensada no aumento retributivo 
aplicâvel à administração do Senado Federal, nas condições estabelecidas no 
Decreto-lei n• 1.732, de 1979. 

Art. 29- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão Diretora. 26 de dezembro de 1979.- Luiz Viana, Pre
sidente- Nilo Coelho - Dinarte Mariz- Alexandre Costa - Gabriel Her
mes - Louril'al Baptista - Jorge Kalume. 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA N• 52, DE 1979 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe 
confere o Regimento Interno, e nos termos dos arts. 79, 47 e 483, do§ 59 do 
Regulamento Administrativo, aprovado pela Resolução n9 57, de 1976, e ten
do em vista o que dispõe o Ato n0?18, de 1976, resolve baixar o seguinte Ato: 

Art. lO? Fica aprovado, na conformidade das discriminações constantes 
dos Quadros I a V, anexos, o Orçamento Interno do Fundo de Informâtica e 
Processamento de Dados do Senado Federal- FUNDASEN, para o exercí
cio financeiro de 1980. 

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 4 de dezembro de 1979.- Luiz Viana- Nilo Coe

lho - Dinarte Mariz - Alexandre Costa - Gabriel Hermes - Gastão 
Müller. 

A':E:Y.O I 
;}2 !<13 • ,C'U'!CO r E INF'C"l:.l.:iTtCA E PROCESSAMENTO UE DADOS 00 SE~MOQ F'ECERAL • Ft.:NDASEN 

EXERClCIO OE 1980 
RECEITA 

E•.l CtSt,OO 

:150!$0 [SI" E C I r I C- .0. Ç it O ~I,!~ ft I C .0.1 FONT'I 
C-/.T E li<:~ r• 
cec-••c•oo:• 

1- RECURSOS ORDIN:li:RIOS 229.850.0"00 

1.1 - CORRENTES 
RECURSOS CONSIGANOOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIM, NOS TERMOS DOS PAR)!;GR~ 

FOS 39 E- 4Q DO ARTIGO 483, DA RESOLUÇAG NQ 58, OE 1972, COM A NOVA REDA-

Ç;ii;O DADA PELA RESOLUÇJ\0 NQ 57, DE 1976, DO SENADO FEDERAL, A SEREM REPA2_ 

SADOS AO FUNDAS EN. 222.500.000 00 

1.2 - CAPITAL 
RECURSOS CONSIGNADOS NO .. ÕRÇAMÚno GERAL DA UNJAO, NOS TERMOS DOS PARJI.GR~ 
FOS 39 E 4Q, DO ARTIGO 483, OA RESOLUÇ;5;0 NQ 58, DE 1972, COM A NOVA REG~ 

ÇJ!:O DADA PELA RESOLUÇJ!iO NQ 57, DE 1976, q9_SENADO FlOERAl, A SEREM REPA§. 

SAOOS AO FUNDASEN. 7.350.000 00 
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;:'2 Y>; • S'f:tu::co Ff:DERAL ., .. ,o .. , I 
~2 ~~ • "UtlC'=I tE t::FQil:.'iTICA E Fl10CESSAM'f:NTO OE DADOS 00 SENADO FECCRAL - FU~:o.•.:::<z.N EXERC!CIO DE 1980 

RECEITA 
EM Cr~l,OO 

e i5 o 1 11 o I!: S 10 E c I ~ I C 4 Ç l O ~o e~ r e"' fCKl'[! 
e"T~~=~r• 
tco,.-::»re.a 

2- RECURSOS VINCULADOS 28.000.000 

2.1 - CORRENTES 

RECEITA OPERACIONAL PREVISTA NO ORÇAME.NTO GERAL DA UNIM, A SER EXECUT~ 

DA NOS TERMOS 00 PAAAGRAFO 39, 00 ARTIGO 483, DA RESOLUÇÃO N9 58, DE 

1972, COM A _NOVA REOAÇ1W DADA PELA RESOLUÇM NQ 57, DE 1976, DA COMIS-

SliO DIRETORA DO SENADO FEDERAL 28.000.000 22 

.·:: ;!.' -~!:rl.lOO FECERAL RECURSOS CE TO.OAS AS FONTS: :i 

1 
~: ~ :,; • F::;~O !.C. ;r;.~,.::;dTtCA E" FROCESSAMENTO CE DADOS DO SENADO F!:Ot::RAL • FU~I:lt.':::~f AtiEZO ., 

- Pí,OGRMlA CE: TFP.DALHO EXERC'CIO DE 1980 

EM CrtlPO 

e~ e 1 • o 1' "t: c 1 r 1 e A c J. o l'ft o J I; 'tQ' ll'tl V I D~ D ES TC 'I'~ L 

·--· 

LEGISLATIVA 257.850.000 

AD1~1NISTRAÇ~D 257.850.000 

ADKINISTRAÇ~O GERAL 10.700.000 
.01070214. 

430 004 SERVIÇOS POSTAIS E DE TELECOMUNICAÇOES 10.700.000 

PROCESSAMENTO DE DADOS 247.150.000 

01070244. 
095 DOO * FUNDO DO CENTRO OE INFORM.II:TICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL 28.DOO.OOO 

0107b244. 
386 000 MANUTENÇ;li;O 00 CENTRO DE INFOR~I CA E-- PROCESSAMENTO OE DADOS DG SENADO FEDERAL 219.150.000 

'* RECURSOS VINCULADOS 

I --· 
TO TA L 91 L ___ _,f_s_7 ._ss_o_.o_oo_..cl2_s_7 ._ss_o_.o"o"""o __; 
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ZGI!':~ -S5:11A00 FE.:OERAI. RE:CUR::i~S OE TODAS AS F'CilTES 

.-z ~·3 ·Fu::oc t'E: m""C".'IÁiiCA E F'I~OCC.:iSAMENTO OE OAOOS 00 SENAOO FEOCRt:L • FO~IOAS::rt ANE)CO '" 
NATUREZA DI\ DESPES/\ EXERCIÇIO QE !9~0 ... 

EM Cr$1100 

C~ O I G O tSI'tO::I riCAÇlO OltDIWifltiOS Y1MCUt.AOO' 
CMUC~I~ t'~!)·, O:ICA 

tnt::~ 

3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 247.500.000 

3.1.0.0 DESPESAS DE CUSIEIO 247.500.000 
3.1.1.0 PESSOAL 129.100.000 
3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 99.800.000 8.500.000 108.300.000 

01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 
'9:~üü:üüü 

I .400.000 1ó:;üü:ü® 02 DESPESAS ·VARI~VEIS 1.100.000 
3.1.1.3 OBRJGAÇOES PATRONAIS 19.000.000 1 .800.000 20.800.000 
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSU/10 10.600.000 - 10.600.000 
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS _E ENCARGÕS 91.500.000 14.700.000 106.200.000 
3.1.3.1 RE~1UNERAÇ7t0 DE SERVIÇOS· PESSOÀ!S 800.000 - ~00.000 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 90.700.000 14.700.000 105.400.000 
3.1.9.0 DIVERSAS DESPESAS _OE CUSTEIO 1.600.000 - 1.600.000 
3.1 .9.2 DESPESAS DE EXERC-!CIOS ANTERIÕRES 1-.600.000 - 1 .600.000 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 10.350.000 
4.1.0.0 INVESTIHENTOS 

4.1.1.0 O~RAS E INSTALAÇcrES 200.000 3.000.000 3.200.000 
4.1.2.0 EQUIPAt1ENTOS E MATE.RIÃL PERMANENTE 7.000.000 - 1 .ooa.ooo 
4.2.0.0 INVERSDES FINANCEIRAS 150.000 
4.2.5.0 AQUISIÇÃO OE T!TULOS ·REPRESENTATiVOS. OE -CA?Ii"ÁL j,ll; INTEGRALIZADO 150.000 - 150.000 

··-------- RECURSC<i CE TOLI•S AS FQ":TE.S .• ·:;;;:;:..LO F:::t:liAL 

.. ; v-.;c OE 1~/FO<,r,f.::ncA E PROCI::33AMENTO OE bAObS ÕÕ SEI'lAtiO FECCR.\L • FUNOA:1EN M:t:.:o:O. IY 
EXERC!CIO DE 1980 - NATUREZA DA úESPESA. 

EtJ crtlPO 

~ ~ [) I G O EI,-!:CIP'lCAÇJ.O SI!U~tl.ltHTOtiTE~ Et.E~tNTO Ca'!'!:O::!':~lA C~C~WI!;I. 

----· 
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 247.500.000 

3.1 .o.p DESPESAS _Q_E CUSTEIO 247.500.000 

3.1.1.0 PESSOAL 129.100.000 

3.1.1.1 PESSOAL -CIVIL 108.300.000 

01 VENC!t-'.ENTOS E VANTAGENS FIXAS 97.400.000 

02 DESPESAS VARI:ZS.VEIS 10.900.000 

3.1.1.3 OBRIGAÇIJES PATRONAIS 20.800.000 

3.1.2.0 MATERIAL OE CONSUf10 10.600.000 

3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCE:IROS E ENCARGOS 106.200.000 

3.1.3.1 REMUNERAÇJI:O DE SERVIÇOS Pt5$õAIS 800.000 

3.1.3.2 OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 105.400.000 

3.1 .9.0 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 1.600.000 

3.1 .9.2 DESPESAS DE EXERC!CIOS ANTERiõ"RtS 1.600.000 

4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 10.350.000 

4.1.0.0 I NVEST If1ENTOS 10.200.000 

4.1.1.0 OBRAS E INSTALAÇOES 3.200.000 

4.1.2.0 EQUIPAI>!ENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 .ooo;ooo 
4 .2.0.0 INVERStiES F"INANCEIRAS 150.000 

4.2:.5.0 AQUISIÇJí.O DE T!TULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO 150.000 

"-·--· 
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C:! C~ -!0!!/.H'O FtnC:ilAI. ANE.O:O V 
~2 :3 • F'l::;~C DE: !!lr"CH:.IÁTICA E PROCESSA~:ENTO DE 011005 DO SENADO FEOERAt. • FUNOASEN EXERC!C!O OE 1980 - o::;:c:"~Tnt,TIVO r::. RS\:'';;·ITA E DA nr:sr r"';.~, SI:"'IJ~!DO 1'.'$. CI',TEG0!11"-S CG";':;~.:r~:.s 

(ri 'crSi.oo - · - .... --

' ' ' ' ' 
( f. ~ Ç I r I C & ; l 0 ... , ... 

REGE !TAS CORRENTES 

T O TA L 

RECEITAS DE CAPITAL 

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 

T O T A L 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 1, de 1980 

TOT•c 

250.500.000 

250.500.0_00 

7.350.000 

3.000.000 

10.350.000 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re~ 
gimentais, resolve: 

Art. tv Ficam remanejados os claros constantes das Categorias Fun
cionais de Artífice de Eletricidade e Comunicação -c Artífice de Carpintaria e 
Marcenaria, do Grupo Artesanato, do Quadro Pessoal CLT (Tabela Perma
nente) aprovado pelo Ato nv 40 de 1979, da Comissão Diretora, que passa a 
vigorar de acordo com a tabela em anexo, a partir desta data. 

Art. 2v Fica a Subsecretaria de Pessoal autorizada a providenciar a 
publicação das tabelas, devidamente atualizadas. 

Comissão Diretora, 22 de janeiro de 1980.- Luiz Viana- Nilo Coelho 
- Dinarte Mariz- Alexandre Costa - Gabriel Hermes- Gastão Müller
Jorge Kalume. 

CT~l'.CSi~ "ES:Pi;CI.('.L" 

!~? de func. - ref. 37 

- ref, 36 

- rcf. 35 

!19 de func. - ref. 34 

- ref, 33 

- - ref. 32 

- ref. 31 

- ref. 30 

CLASSE "C" - COlr.::'!l' ... :t..:u;STnr: 

N9 de func. - ref. 29 

- ref. 28 

- ref. 27 

- ref. 26 

- re,f. 25 

- ref. 24 

' ' ' ' 
lt•'c n'''"''" • • ~ c 1. <. ...... 

DESPESAS CORRENTES 247.500.000 

DESPESAS DE CUSTEIO 247.500.000 

SUPERAVIT 3.000.000 

T O TA L 250. soo. 000 

DESPESAS -DE CAPlTAL 10.350.000 

INVESTIMENTOS 10.200.000 

INVERSDES FINANCEIRAS 150.000 

TO TA L 10.350.000 

''" 

CLASSr: "B" - ;,RTÍFIQ> r:SPE:Cii'J..IZl>DO 

N9 de func. - ref. 23 

- ref. 22 

- ref. 21 

- ref. 20 

CLJI.SSE "A" - l\.L~TlriCE 

N9 de fur:c. - reL 19 

- ref, 18 

- ref, 17 

- rcf. 16 

- re!". 15 . 02 - r~f. 14 . Cla:=;so "A" - AR'l'!FICI:: - Rcf, l4 - 02 claros 

GRUPO - l\D.TES7.!!1'.":'0 

CATl::GO!lil\ Ft.H:c::rç.r;,·,;:, - i\RT!l'ICI: DE ELF.TniCILl.l\nl~ !:: C_OI!l.J.'IICAÇÃC 

N9 de! func. - ref. 37 

- · raf. 36 

- ref. 35 

CLASSL "D" - r :r.5TRE 

N9 de func. - ref. 34 

- ref. 33 

- rcf. 32 

• 01 - ref. 31 

• 01 - ref. 30 
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CLASSE "C"----"CO!'-iTR.l\.::;::::sT~----

NO do fur:.c. 01 - rcf. 29 . 01 -- -ref. 28 . 01 - rcf. 27 
01 - ---raf_. 26 

- rcf. 25. 

- ref. 24 

NO do func. - rcf. 23 

- rcf. 22 

- ref. 21 

- ref. 20 

NQ do .func. - rc.E, 19 

- rt:!f. 18 

- rcf. 17 

-- rcí. 16 

- rcf. 15 

- rcf. 14 

CL"l~<.c "D" - :u.:::.'l'P.r: - ~tci. 31 - 01 cJ..:Lro 
"" t..l.:t:>se "D" - :lt:::;'J'm: - r~c:L. 30 _- 01 c1.::t.=-o 
11 Cl~1!>SC ".(;" __ - t.:O~<'l'::.i.;~~G'l'IU.: - Hc;!:. 29 - 0-1 cl.u.ro 
* CL1::;sc "C" - COlí'l'l~\t:J:!J'i'lU~ - Jtcf. 28 - 01 claro 
* C las::;~ "C" - cu:r.r::.i\"J::;;-.:.'t:l: - Hcf. 27 - 01 claro 
"' t:la:-.::;c "C" - CO!l'l'!W'J.::~·r·r.E - lü!f. 26 - 01 cluro 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 1, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e à vista do disposto na Lei n• 6.683, de 1979, no Decreto n• 84.143, de 1979, 
e. ainda, do que consta do Processo n9 006251 /79~0, 

Resolve designar os Doutores Paulo Nunes Augusto de Figueiredo, AI~ 
berto Moreira de Vasconcellos e Eurico Jacy Auler para, em Comissão, e sob 

a Presidência do prime1ro, processarem e instruírem o pedido de readmissão 
de Josê Carlos Vida!. 

Senado Federal, 22 dejaneiro de 1980. - Luiz VIana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 02, DE 1980 

O Presidente do Senado Federai, no uso de suas atribuições regimentais, 
à vista da delegação de competência contida no Ato n"' 2, de 1973, da Comis~ 
são Diretora, em face do disposto no Ato n90l, de 1980, da Comissão Direto
ra, e do que consta do Processo nO? 006948774, RCSolve: 

Admitir, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho, 
no Quadro de Pessoal CLT (Tabela Permanente), Categoria Funcional -
Grupo Artesanato - Artífice de Eletricidade e Comunicação - Florêncio 
Edvaldo de Brito, Classe "D", Mestre- Referência 31, Edifredo de JOI'US Ri
beiro, Classe "D", Mestre - Referência 30, Altair Silva dos Santos, Classe 
"C", Contramestre - Referência 29, Edson Ribeiro, Classe uC", Contra
mestre - Referência 28, Osório Patriota dos Santos, Classe .. C'', Contrames
tre, Referência 27 e Oswaldo Aurique de Aguiar, Classe ·~c", Contramestre, 
Referência 26, com efeitos a partir desta data. 

·-Senado Federal, 22 de Janeiro de 1980. - Luiz Viana, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE 
N• 03, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe~ 
rem os artigos 52, item 38 e 97, inciso IV, do Regimento Interno e de confor
midade com a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da 
Comissão Diretora_n9 2, de 4 ele abril de 1973, e tendo em vista o que consta 
do Processo n• 005410/79-7, 

Resolve aposentar, por invalidez, Miguel Teixeira Soares Filho, Técnico 
Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 56, do Quadro 
Pennanente do Senado Federal, nos termos dos artigos 101, inciso I e 102, in~ 
ciso I, letra ub" da Constituição da República Federativa do Brasil, combina· 
dos com os artigos 403, inciso III,§ 29, 404, inciso III, 359 e 397~ § 49 da Reso
lução SF N9 58, de 1972, com vencimentos integrais e a gratificação adicional 
a que tein direito, na forma dos artigos 3• da Lei 5.903, de 9 de julho de 1973, 
e 10 da Lei n• 4.345, de 10 de junho de 1904. 

Senado Federal, 4 de março de 1980. - Luiz Viana, Presidente do Sena
do Federal. 

ATA DE COMISSÃO 

COMISSÃO DIRETORA 

I• REUNIÃO ORDINÁRIA, 
REALIZADA A 22 DE JANEIRO DE 1980 

Sob a Presidência do Senhor Senador Luiz Viana, Presidente, e com a 
presença dos Senhores Senadores Nilo Coelho, Primeiro V ice~ Presidente, Di~ 
narte Mariz, Segundo Vice-Presidente, Alexandre Costa, Primeiro
Secretãrio, Gabriel Hermes, SeSundo-Secretârio, Gastão MUller, Quarto
Secretário, e jorge Kalume, Suplente convocado, às dez horas do dia vinte e 
-dois de janeiro de mil novecentos e oitenta, reúne-se a Comissão Diretora do 
Senado Federal. 

Deixa de comparecer, por motivo justificado, o Senhor Terceiro Secre
tário. 

O Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e, em primeiro lugar, 
registra um voto de pesar da Mesa Diretora pelo falecimento do ex-Senador 
Petrônio Portella, consignando a admiração de todos pelos relevantes ser
viços prestados ao Senado federal e ao País pelo saudoso parlamentar. Suge
re seja dado ao Auditório do Bloco B do Anexo II_ do Senado o nome de uAu
ditório Petrônio Portella", lembrando que a obra foi realizada na gestão pas
sada, sob a Presidência de Sua Excelência. A idéia é aprovada à unanimidade 
dos presentes, ficando para ser consubstanciada em Projeto de Resolução 
posteriormente. 

Com a palavra, o Senhor Primeiro-Secretário dâ conhecimento à Comis
são Diretora da redaçào final do Ato da Comissão Diretora, jâ aprovado em 
tese anteriormente, autorizando a criação e o aproveitamento dos servidores 
da barbearia do Senado no Grupo Artesanato. O Ato é ãprovado e assinado 
pelos presentes. 

O Senhor Presidente pede a Dona Sarah Abrahão, Secretária-Geral da 
Mesa, que faça exposição sObre a situação em que se encontra aquele órgão, 
face ao acúmulo de matérias do Congresso Nacional. O agravante aumento 

de assuntos a serem submetidos ao Congresso Nacional está impossibilitando 
a Secretaria-Geral da Mesa de dar integral cumprimento de suas tarefas. 

O Senhor Presidente, com a aquiescência dos demais membros da Co~ 
missão DirCtora, incUmbe a Secretaria-Gerai da Mesa de elaborar estudos ne
cesSários à criação de uma Subsecretaria a ela subordinada, encarregada de 
preparar toda a matêria a ser apreciada pelo Congresso Nacional. 

O Senhor Presidente dà ciência à Comissão Diretora da expedição de 
Atos, durante o recesso constitucional, relativos à concessão de uma retri
buição provisória aos servidores do Senado Federal, até março, quando será 
encampada pela lei correspondente, e dos Senhores Senadores, decorrente do 
aumento do funcionalismo, nos termos da lei em vigor. 

Com a palavra, o Senhor Segundo~Vice-Presidente emite sua opinião 
pessoal relativamente às obras em andamento, do prédio das Comissões, que 
considera indispensável, vez que irâ abrigar as Comissões Técnicas da Casa c 
Mistas do Congresso Nacional, atualmente funcionando em somente duas sa
las. 

O Senhor Presidente incumbe o Senhor :Primeiro-Secretário de preparar 
os dados técnicos necessários, a fim de que possa manter entendimentos com 
a Secretaria de Planejamento da Presidência da República para obter os re
cursos indispensáveis à conclusão da obra, 

O Senhor Presidente, em seguida, discute solicitação de ressarcimento de 
despesas mêdico-hospitalares realizadas pelo Senador Jessêl Freire, relativas a 
uma cirurgia a que se submeteu Sua Excelência. O Senhor Segundo~ Vice
Presidente manifesta-se pelo atendimento do solicitado. À falta de normas re-
gulamentares a respeito, a Comissão Dirctora, após debater o assunto em 
profundidade, decide devolver a matéria ao Senhor Primeiro-Secretário, para 
alguns esclarecimentos, junto ao IPC, c pagamento do restante apurado. Fica 
estabelecido, desde logo, que o Senado Federal, nos casos futuros, só efetuará 
ressarcimentos quando devidamente avisada a Comissão Dirctora com ante~ 
cedência, salvo as hipóteses de emergência. 
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Por deliberação dos membros da Comissão Diretora, ê autorizada a re
formulação do sistema de votação do Plenário. 

O Senhor Presidente, a seguir, discorre sobre o problema da organização 
dos blocos partidários e seu funcionamento, que deve ser objeto de Reso
lução. 

o Senhor Presidente sugere que, antes de submeter a Plenário qualquer 
projeto de resolução a respeito, sejam ouvidas as lideranças partidárias. As-

sim, a redação final do projeto consubstanciará as diversas opinões. A fim dtt 
adiantar os estudos, Sua Excelência distrlbuí aos membros da Mesa minu(a 
de projeto relativo à matêria, para estudo. 

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara encerrados os 
trabalhos, pelo que, eu, Senador Gabriel Hermes, Segundo~Secretário, lavrei 
a presente Ata que, assinada pelo Seilhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão D,iretora, 22 de janeiro de 1980.- Luiz Viana, Presi
dente. 



Março de 1980 

Presidente 
Luiz Viana 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçàoll) 

MESA 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

Sábado 8 195 

1•-Vlce-Presldente 
Nilo Coelho 

3•-Secretárlo 
Lourival Baptista 

2•-Vlce-Presldente 
Dinarte Mariz 

4 •-Secretário 
Gastão Müller 

COMISSOES 

1•-Secretárlo 
Alexandre Costa 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 

local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 223·6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO OE AGRICULTURA - (CA) 
(J membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelcislo Vieira 
Vice·Presidente: Leite Chaves 

Titulares 

1. Passos Pôrto 
2. Benedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. José lins 
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local: Sala "Ruy Barbosa" --Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - {CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mondes Canele 
Vice·Prasidente: Agonor Maria 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 

Passos Pôrto 

Titulares 

1. Mendes Canole 
2. José lins 
3. Eunice Mlchiles 
4. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 

3. Mauro aenevides 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

1. Marco5 Freire 
2. Humberto Lucena 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (COF) 

(11 ml!lmbros) 

Titulares 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jess6 Freire 
Vice·Presidente: Lázaro Barboza 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 2. José Sarney 2. Tarso Outro 

3. Benedito Canelas Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 3. Passos Pôrto 
local: Sala "Ció~is Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Saldanha Oerzi 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
19-Vice-Presidente: Aloysio Choves 
29-Vice·Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1 , Henrique de la Rocque 1. lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 2. João Calmon 
3. José Sarnsy 3. Almir Pinto 
4. Aloyslo Chovei 4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moocyr Do lia 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

1, Hugo Ramos 1. Cunho Lima 
2. Leite Chaves 2. Toncredo Neves 

3. lciz.aro Barboz.o 3. Dirceu Cardoso 
4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

4. Moacyr Dallo 
5. Affonso. Comorgo 
6. Murilo Badoró 
7. Benedito Ferreira 

1, Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lcizaro Barboz.o 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10100 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teot6nlo Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1 , Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silvo 

3. José lins 3. Benedito Ferreira 

4. Jessê Freire 4. Vicente Vuolo 

S. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. Luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Ri eh o. 
Assistente: Maria Helena Bueno Brandão - Ramal 305 2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércia 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Toncredo Neves 
local: Sala "Clóvis Bovilcicqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reunil3es: Quarto5·feiros, à5 1 Or30 hora$ 1. Franco Montoro 1. Nelson Carneiro 1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
tocai: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo ll -Ramais 621 e 716 2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 2. Nelson Carneiro 2. Mouro Benevides 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: JoOo Calmon 
Vice·Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplente1 

1. Joào Calmon 1. Josétins 
2. Tarso Outra 2.- Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kolume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Podrossion 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Seno 1. Marcos Freire 
2. Evelósio Vieira 2. Gilvon Rocha 
3. Franco Montoro 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 hora-s 
tocai: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: TonCredO Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomanto Júnior 
4. Affonso Camorgo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlon 
S. Jorge Kolume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha timo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

Suplente5 

1. Saldanha Der:zi 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
S. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Morco5 Freire 
3. tâzaro Borbozo 
4. José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9r30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente, Helvidio Nunes 
Vice•Presldentez lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvfdlo Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de la Rocque 
6. Alaysio Chaves 

3. Joisoit Barreto 3. Itamar Franco 3. leite Chaves 
4. José Richa 

Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 5. Amoral Peixoto 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 :00 horas 6. T ancredo Neves 
local: Sala "C!óvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1 . luiz Cavalcante 1. Affania Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calman 
3. Alberto Silva 3. Jutahy MagolhCies 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Santillo 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. lomanto Júnior 1 . Saldanha Cerzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. Jos6 Guiamard 

1. Gilvon Rocha 1. José Richa 
Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 3. Joison Barreto 
local: Anexo "B" - Sala ao lodo do Gab. do Sr. Senador 
João Basco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoia 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Colmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Boda ró 
3. Mendes Con(lle 3. José Sorney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Mario There:r.:a Magalhéies Motta - Ramal 134 

Anistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. lui:r.: Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. José Guiomord 
4. Benedito Ferreiro 

Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevides 1. Cunha limo 
local: Sola ''Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaisan Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

..:OMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice·Presidente: lamento Júnior 

Titulares 

1. Torso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Der:zi 
4. lamento Júnior 
S. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Alaysio Chaves 
2. Pedro Pedrossian 
3. Henrique de la Rocuque 
4. Josó Guiomard 
S. lui:r.: Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Lêdo Ferreira do Rocha- Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreira 
Vice-PresidentO: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonsa Camargo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. fvandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. lózaro Barboza 

1 . Orttstes Quércia 
2. EVttláslo Vieira 

Assistente: leila Leivas Fttrro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas·feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- An&xo 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBliCAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1. Panos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. lomonto Júnior 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
4. Affonso Camorgo 

1. Evandro Carreira 1. Leite Chovei 
2. Lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércia 

Assistente: Leila Leivos Ferro CoitO - Ramal 497 
Reuniões: Terças·feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

l 
Sábado 8 197 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 

E DE INQUÉRITO 

Comissões Temporária; 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11 - Térreo 
Tel&fone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias paro Projetas do Congresso Nacio
ool 
2} Comi$Sões Temporárias paro Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentário (art. 90 do 
Regimento Comum} 

Assistente$ de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra
mal 674; Alfeu de Olivt~ira- Ramal674; Cleidt~ Maria 8. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Só- Ramal 310. 

HORA.RIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUYBARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA GUILHERME 

Ramais-621 e716 Ramal-623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais-621 e716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
LEI LA 10,00 

C.D.F. RUY BARBOSA 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
Ramais- 621 e 716 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. LÊDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

C.A. 
RUY BARBOSA 

SÉRGIO Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. LEI LA 
Ramal-623 

RUY BARBOSA 
DANIEL 10,30 C.E. 

Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C.R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

]1,00 

C.M.E. 
ANEXO"B" 

FRANCISCO 
Ramal- 484 
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ANO XXXV-N•006 __ TERÇA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1980 BRASILIA-DF 

SENADO FEDERAL 

-SUMÁRIO 

1- ATA DA 6• SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1- Ofícios do Sr. ]<?-Secr-etáriO--da Câmara d-os Deputados 

Encaminhando à r~visão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 13/80 (n• 2.566(80, na Casa de ori-
gem), que reajusta os Vendiiientos e salários dos sCrvidores da Câmara dos 
Deputados, e dá outras providências. ---

-Projeto de Lei da Câmara n• 14(80 (n• 567(79, na Casa de ori
gem), que institui o Dia Nacional do Rotary. 

1 .2.2 - Requerimentos 

- N9 11/80, de autoria dos Srs. Senadores Humberto LUcena e Cu
nha Lima, de homenagens de pesar pelo falecimento ao Ministro José 
Américo de Almeida. Aprovado, após usarem da palavra no encaminhaw 
mente de sua votação os Srs. senadores Hurriberto Lucena~ Cunha Lima, 
Dinarte Mariz, Almir Pinto e Passos Pôrto. 

- N9 12/80; de autoria do Sr. Senador Dinarte Mariz e outros Srs. 
Senadores solicitando que no dia 29- de abril do corrente ano, seja realiza
da sessão especial para reverenciar a memória do Doutor José Américo de 
Almeida. 

1.2.3 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE-Atuação desenvolvi
da pelo Senador Alexandre Costa à frente da Primeira Secretaria do Sena
do Federal. 

SENADOR LUJZ CAVALCANTE- Justificando projeto de reso
lução que encaminha à Mesa, dispondo sobre o levantamento de sessão do 
Senado Federal por motivo de pesar. 

1.2.4 - Requerimento 

- N9 13/80, de autoria do Sr. SenadOr Itamar Frãnco, solicitando o 
cOmparecimento do Sr. Ministro de Estado das Relações ExteriOres, a fim 
de que preste esclarecimentos a respeito da posição do Governo brasileiro 
face a ocupação da Embaixada da República Dominicana "em Bogoiã. 

1.3- ORDEM DO DIA 

- Requerimenfo n9 332/79, de autoria do Sr. Senador Nelson Car
neiro, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, nos terni.os do artigo 195, 
inciso I, do Regimento Interno, do Requerimento n9 72/79, de sua auto
ria, em que pede a constituiçãO de uma comissão especial, destinada ao 
exame das causas da baixa rentabilidade dos diversos fundos fiscais, fun-

dos mútuos e fundos de inveStimentos, particularmente do denominado 
"Fundo 157". Aprovado. 

-Requerimento it>1 551/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquiv3.mento do ProjetO de Lei do Senado 
n<? 158/78, de sua autoria, que .. acrescenta parágrafo único ao artigo 3• da 
Lei n• 5.859, de 1! de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de 
empregado doméstico". Aprovado. 

-Requerimento n9 552, de 1979, de autoria do Sr. Senador Orestes 
Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n~' · i88j78, de sua autoríá, que acresCerita e modifica a i-edaçâo de disp~?si
tivos da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. Aprovado. 

-Requerimento n'i' 553j79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicTtã.ndo o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 194, 
de 1978, de sua autoria, que acrescenta dispositiv-o à Lei fl'i' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966, que instituiu o Fundo de Garantia do.Tempo de Ser
viço. Aprovado. 

· --Requerimento n'i' 554/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desúQuivamento do Projeto de Lei dÔ Senado 
n9 197 J78, de ~ua ~~-~o ria que acrescenta§§ ~ 9 t? -~?_ao _art. 52~. da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Aprovado. 

- Requerimento n'i' 555/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 198(78, de sua autoria, que altera dispositivo da Lei n• 5.107, de 13 de 
setembro de 1_966, que instituiu o Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. Aprovado. 

-Requerimento n9 556/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 200(78~-de sua autoria, alterando a redação do art. 89 da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de !966. Aprovado. 

-Requerimento n'i' 557 j79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 207/78, de sua autoria, que acrescenta, item IV, ao art. 89 da Lei 
n• 5.107, de 13 de setembro de 1966.-Aprovado. 

-Requerimento n9 558/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêr
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 208/78, de sua autoria, que modifica a redação do § 39 do art. 543, da 
Consolidação das Leis do Trabalho. Aprovado. 

- Requerimento n9 559 j79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 225/78, de sua autoria, que altera a redação dos arts. 99 e 69, da Lei 
n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. 
Aprovado. 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 276(79, de autoria 
do Sr. Senador Nelson Carneiro, que revoga o art. 35 do Decreto-lei 
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n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal). Aprovada. 
À Câmara dos Deputados. 

1.4- MATÉRIA APRECIADA APÓS A ORDEM DO DIA 

- Requerün.Cnto n<'- 12/80. de autoria do Sr. Senador Dínarte Mariz 
e outros Srs, Senadores, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Comentários à apreciação feita 
pelo economista Rubens Costa sobre a realidade sócio·econômka do País. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Análise da mensagem enviada ao 
Congresso, pelo Senhor Presidente da República, por ocasião da abertura 
da presente sessão legislativa. Solicitação de informações relativas ao co~ 
mércio exterior e à dívida externa brasileira. 

atitude assumida pelo Governador Antôniõ Carlos Magalhães diante das 
denúncias formuladas ·por aquela autoridade -sobre a gravidade da po
luição na Baía de Todos os Santos-BA. 

1.6- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

-Do Sr. Senador Evandro Carreira, proferido na sessão de 6-3-80. 
- Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 6~3R8ó~ 
-Do Sr. Senador Henrique de La Rocque, proferido na sessão de 

7-3-80. 

3-ATO DA MESA 

- N• I, de 1980. SENADOR ALMIR PINTO- Trabalhos desenvolvidos pela Asso
ciação dos Prefeitos do Estado do Cearâ - APRECE. em favor da causa 
municipalista. Realização em agosto próximo, em Fortaleza-CE, de con- 4- ATO DO PRESIDENTE I 
clave denominado I Seminário Brasileiro de Estudos de Alternativas de _ N9 4, de 1980. 
Desenvolvimento dos Municípios, a ser promovido por aquela entidade, 

SENADOR EVANDRO CARREIRA- Solida.riedade de S. Ex• ao 5
- MESA DIRETORA J 

Dr. Paulo Nogueira Neto, Secretário Especial do Meio Ambiente, face a 6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

1--------~~-

ATA DA 6' SESSÃO, EM 10 DE MARÇO DE 1980 
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

PRESIOitNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GASTÃO MÜLLER E JORGE KALUME 

AS 14 HORAS E 30 MlNUTOS;ACRAM--srPRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- -Aloysio_ Chaves- Jarbas Passari
nho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Bernardino Viana
Helvídio Nunes --Almir Pinto- José Uns- Agenor Maria- Dinarte 
Mariz- Cunha Lima- Humberto Lucena- Marcos Freire- Luiz Caval
cante- Gilvan Rocha - Passos Pôrto - Luiz Viana- Moacyr Palia -
Itamar Franco- Henrique Santillo- Lázai'o Barboza- Gastão Müller
Mendes Canale- Saldanha Derzi --Affonso Camatgo - Leite Chaves
Evelásio Vieira - Paulo Brossard. 

O SR; PRESIDENTE (Luiz Viana)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

O FI CIOS 

Do Sr. /'~-Secretário da Câmara dOs DePutadOS, encami'nhando à revisãO 
do Senado autógrafoS dos seguintes projetos: 

PROJETO OE LEI DA CÂMARA N• 13, DE 1980 
(n9 2.566-B/80, na Casa de origem) 

Reajusta os vencimentos e salários dos senidores da Câmara dos 
Deputados, e dá outras providências. 

O Congresso' Nacional decreta: 

Art. 19 Os atuais valores de vencimentos, salãrios e- g-fãtíficações dos 
servidores em ativídade, da Câmara dos Deputados, decorrentes da aplicação 
da Lei n9 6.627, de 2_ de abril de 1979, são reajustados em: 

I- 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 19 de janeiro de 1980; e 

II- 25%_(vinte e cinco por cento), a partir de 19 de março de 1980. 
Parágrafo únioo.o-·percentual fixado no item II incidirã sobre os valores 

resultantes do reajuste de que trata o item I. 

Art. 29 Os proventos de inatividade ficam reajustados no mesmo per
centual estabelecido no artigo anterior. 

Art. 39 As Classes- das Categorias Funcionais integrantes do Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei n'? 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, que possuam em sua estrutura salarial as referências 5, 6 e 7 da escala de 
vencimentos decorrente da aplicação da Lei n9 6.627, de 2 de abril de 1979, 
passam a iniciar-se na referência 8. 

Parágrafo único. Os servidoreS atualmente posicionados nas Referên
cias indicadas neste artigO ficam automaticamente localizados na Referência 
8 da respectiva Categoria Funcional. 

Art. 4• O anexo lll da Lei n• 6.325, de 14 de abril de 1976, fica alterado 
na forma do anexo a esta lei. 

Parágrafo úniCO-.- Em decorrência do disposto neste arfigo: 

a) a supressão e o deslocamento de referência não implicam que os ser
vidores nela posicionados mudem de classe, sendo-lhes artibuída a referência 
inicial estabelecida no reescalonamento, excetuado o caso previsto no art. 39 
desta lei; 

b) nas hipóteses do art. 39 e da alfnea anterior, os aumentos por méiíto 
obtidos pelo s~rvidor, até l'? de janeiro de 1980, na categoria funcional a que 
pertença,·serão aplicados desde a referênciã inicial em que ficar posicionado. 

Art. 59 Q_valor do salário-família a que se refere a Lei n9 6.517, de 17 
de março de 1978, fica elevado piua CrS 110,00 (cento e vinte cruzeiros) em· 
dezembro de 1979 e para CrS 150,00 (cento e cinqüenta cruzeiros) a partir de 
janeiro de 1980. 

Art. 69 As normas constantes dos arts. ]9 e 49 desta lei servirão de base 
para a revisão de proventos. 

Art. 79_ Nos cãlculos decorrentes da aplicação desta lei serão desPreza: 
das as_ frações de cruzeiro. 

Art. 89 A despesa decorrente da aplicação desta lei será atendida à 
conta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 99 Esta Lei entrará em vigor _na data de sua publicação. 
Art. lO. Revogam-se as disposições em contrário. 
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GRUPOS CATEGORIAS CODIGO REFERrNCIAS DE 
FUNCIONAIS VENCIMENTO 

SERVIÇOS DE .. ~ ............. .............. ........................ 
TRANSPORTE 
OFICIAL E b) Agente de CD-TP-1202 Classe PORTARIA 
(CO-TP-1200) Portaria Especial ~de 18 a 20 

Classe "C" ~de 13 a 17 
Classe "B" ~de 8 a 12 
Classe "A" - -

................ ·············· ........................ 
g) Agente de CD-NM-1013 Classe 

Serviços E$.Pecial ~de 37 a 39 
de Enge~ Classe "D" ~de 30 a 36 
nharfa Classe "C" ·de 23 a 29 

Classe "8 10 -de 14 a 22 
Cl use "A •• -de 8 a 13 

h) Auxiliar CD•NM-1006 Classe 
OUTRAS ATI VI Operacio Especial -de 31 a 33 
OAOES DE N!=" nal de Classe "D" ~de 27 a 30 
VEL MrDIO Serviços Classe "C" ·de 21 a 26 
(CD-NM-1000) Diversos Classe "B" -de 12 a 18 

Classe "A" ~de 8 a 11 

1) Técnico CD-NM-1005 Classe 
de Labo Especial -de 37 a 39 
ratõriõ Cla-sse "C" -de 32 a 36 
a;orna- Classe "B" -de 24 a 31 

8 hs.) Classe "A" -de 8 a 13 

J) Agente de CD-NM-1033 Classe 
Cinefoto- Especial -de 33 a 35 
grafia e Classe "C" -de 27 a 32 
Microfil- Classe "B" -de 21 a 26 
rnagem Classe "A" -de 8 a 14 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 6.627, DE 2 DE ABRIL DE 1979 

Reajusta os vencimentos e salários dos servidores da Câmara dos 
Deputados, e dá outras providências. 

Art. 79 A despesa decorrente da aplicação desta Lei será atendida à 
conta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 89 Esta Lei entrará cm vigor na data de sua publicação. 
Art. 99 Revogam~se as disposições em contrário. 
Brasflia, 2 de abril de 1979; 158• da Independência e9l• da República.

JOÃO B. DE FIGUEIREDO - Karlos Ris<hbieter- Mário Henrique Sl
monsen. 

(Às Comissões de-·Constituição e Ju$Íiça, de servtço Público Civil 
e de Finanças.) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 14, DE 1980 
(n9 567/79, na Casa de origem) 

Institu! o _Qia N~cional do Rotary. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. }9 Fica instituído o Dia Nacional do Rotary, a ser comemorado 
em 23 de fevereiro. 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

- (À Comissão de Constituição e Justiça.) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - O Expediente lido vai à publi
cação. Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. !~·Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO No 11, DE 1980 

Senhor Presidente: 

Requeremos a V. Ex•, nos termos do artigo 241, combinado com os arti
gos 242 e 244, do Regimento Interno. sejam prestadas ao Ministro José 
Améri-co de Almeida, falecido hoje, pela manhã, na Paraiba, as seguintes ho
menagens póstumas: 

I - Inserção na Ata da Sessão de hoje de voto de profundo pesar; 
2 - Observação de minuto de silêncio, em memória do extinto, após 

usátem da palavra todOs os oradores; 
3- Apresentação de condolências à família do morto, ao Estado do seu 

nascimento e à Academia Brasileira de Letras; 
4 - Representação nos funerais; 
Sala das Sessões, 10 de março de 1980.- Humberto Lucena- Cunha Li-

ma. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Em votação o requerimento. 
O Presidente da República: 

O Sr. Humberto Lucena (PB)- Sr. Presidente, peço a palavra para enca
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte minhar a votação. 

Lei: - _ __ 
Art. }9 Os atuais valores de vencimentos, salârios e gratificações dos 

servidores em atividade, da Câmara dos Deputados, decorrentes da aplicação 
da Lei n• 6.517, de 17 de março de !978, são reajustados em quarenta por 
cento. 

Art. 2~ Os proventos de inatividadc ficam reajustados no mesmo per
centual estabelecido no artigo anterior. 

Art. 39 O reajuste de vencimentos, salários, gratificações e proventos, 
concedido por esta Lei, vigora a partir de }9 de março de 1979. 

Art. 49 As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano de 
Classificação de Cargos, instituído pela Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de 
1970, que possuam em sua estrutura salarial as referências 3 e 4 da escala de 
vencimentos decorrente da aplicação da Lei nv 6.517, de 17 de março de 
1978, passam a iniciar-se na referência 5. 

Parágrafo único. Os servidores atualmente incluídos nas referências 3 e 
4 das Categorias Funcionais de que trata este artigo ficam automaticamente 
localizados na referência 5. 

Art. S• O parãgrafo único do art. 3• da Lei n• 6.325, de 14 de abril de 
1976, passa a vigorar com a seguinte redação: 

.. Parágrafo único: A soma da gratificação por enCargo de Di
reção ou Assistência Intermediária com o vencimeilto-OU salário do 
servidor, designado para exercer a correspondente função, não po
derá ultrapassar o valor de vencimento, acrescido da representação 
mensal, fixada para o cargo em comissão integrante do Grupo Di
reção e Assessoramento Superiores, a que estiver diretamente su
bordinado." 

Art. 69 Nos resultados dos cálculos provenientes da aplicação desta Lei 
serão desprezadas as frações de cruzeiro, inclusive em relação aos descontos 
que incidirem sobre o vencimento ou salário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Tem a palavra o nobre Senador 
Humberto Lucena, para encaminhar a votação. 

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

O Sr. Cunha Uma (PB) - Sr. Presidente, peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se
nador Cunha Lima. 

O SR. CUNHA LIMA (PB. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

O Senador Humberto Lucena, digno representante do nosso Estado, já 
expressou o sentimento maior do povo parai bano, de dor c de pesar pelo pas
samento de um dos seus maiores filhos, o Ministro José Américo de Almeida. 
Mas não poderia eu ficar calado, nesta tarde, na condição' de paraibano e des
cendente de uma família nascida tambêm no Brejo de Areia, a terra natal de 
José Amêrico; não poderia ficar calado e aqui trago, também, a expressão do 
meu sentimento, transmitindo tambêm a dor paraibana . 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desde a madrugada a Paraíba cobriu~se 
de luto para reverenciar um dos maiores dos seus filhos, hoje desaparecido: o 
Ministro José Américo de Almeida. 

Embora com 93 anos de idade, pois nasceu aos 10 de janeiro de 1887, Jo
sé Américo continuava lúcido e interessado nos destinos da Pátria; do seu re
fúgio de Tambaú. onde se recolhera há cerca de duas décadas, acompanhava 
com interesse de estadista as mutações da vida nacional. 

Poucos paraibanos tiveram a oportunidade e a capacidade de brilhar tão 
intensamente no cenário nadonã.l, onde começou a se projetar na crista do 
movimento revolucionário de 1930 na condição de um dos líderes da Aliança 
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Liberal. Logo a seguir ampliou a sua liderança na qualidade de Ministro da 
Viação de Getúlio Vargas, em 1932, quando comandou com bravura e inteli
gência, um programa de salvação do Nordeste assol~do pela inclemência das 
secas periódicas. 

Em 1937, com o seu prestígio plenamente consolidado em todo o Pafs, 
candidatou-se a Presidente da República, sem se deixar impressionar com a 
condição de oriundo de um pequeno Estado do Nordeste, quando o seu opo
sitor, Armando Sales Oliveira, representava a putê:ncia que é São Paulo. 

O golpe do Estado Novo impediu a sua trajet6tia em- direção à presidên
cia da Nação, mas foi-exãta-rilente a Célebre entrevista que concedeu ao então 
repórter Carlos Lacerda, em 1945, o altissonante grito cívico que despertou a 
consciência de milhares de brasileiros e abalou os alicerces da ditadura Var
gas, logo depois suplantada pelo vitorioso m·oVimento da redemocratização. 

Tendo ocupado relevantes e variados postos nas três esferas dos poderes 
da República, no Legislativo, no JudiciáriQ _e no Executivo, José Américo foi 
Senador duas vezes, Ministro de Estado duas vezes, governou a Paraíba em 
duas oportunidades, além de ter sido Ministro do Tribunal de Contas da 
União e Reitor da Universidade Federal Pa Paraíba. 

Orador dos maiores de nossa história, romanciS-ta fulgurante e inovador. 
intelectual imortalizado com a lâurea de membro da Academia Brasileira de 
Letras, administrador diligente e dinâmico, chefe polítiCo de invejável vo
cação para o comando partidário, José Américo é motivo de orgulho para os 
seus coestaduanos e deixa um raro exemplo de dedicaçãO à vida pública, dig
no de ser imitado por quantos neste País se sintam vocacionados para as lides 
político-admiilistrativas. · 

Nesta hora de pesar e de saudade, junto minha voz à de outros compa
nheiros do Senado, num preito sentido de homenagem àquele que honrou 
esta Casa com sua presença, dignificou todos os mandatos que recebeu do 
Povo_ e esteve sempre à altura dos cargos que exerceu. 

Suspender a sessão desta tarde é o que nos cumpre fazer agora numa re
verência justa e mereCida ? quem foi um dos expoentes da Pátria durante os 
últimos cinqüenta anos. 

Que isto seja dito em nome ~a Casa, ao seu ilustre filho, o honrado presi
dente d_o Superior Tribunal Militar, o General.Reynaldo Mello Almeida; à 
Academia Brasileira de Letras; ao Governo do Estado da Paraíba e à bucóli
ca cidade de Areia, seu berço natal, que hoje perdeu o maior dos seus filhos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Antes de continuarmos no enca
minhamento de votação do requerimento, o _Sr. }9-Secretârio procederá à lei
tura de expediente que acaba de chegar à Mesa. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 12, DE 1980 

Nos termos do art. 22 do Regimento Interno, requeremos que em 29 de 
abril do corrente ano, seja realizada sessão especial para reverenciar a me
mória do Doutor José Américo de Almeida, falecido na Paraíba. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1980.- Dinilrte 1\-briz- Jarbas Pas
sarinho- Paulo Brossard- Saldanha Oerzi- Luiz Cavalcante- Humberto 
Lucena- Gastão Müller- Cunha Lima- Henrique de La Rocque- Jorge 
Kalume. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido será votado 
ao final da Ordem do Dia, nos termos regimentais. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. 

O SR. D/NARTE MARJZ PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O Sr. Almir Pinto (CE) - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto, para encaminhar a votação. 

O SR. ALMIR PINTO (CE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade, todo o Brasil recebeu 
com muita tristeZa a "infausta notícia do falecfmC:nlo de José Américo df: Al
meida. 

Não poderia silenciar-me corno representante do Ceará neSta Casa. Co
nheci José Américo quando eu era ainda joVem e ele revolucionário de 1930, 
andando pelas plagas cearenses, em companhia do seu companheiro de revo
lução, de saudosa memória, Juarez Távora. Eu, aluno do Liceu do Ceará, à
quela época, de lenço vermelho no pescoço, entusiasmado por aquilo que a 
Revolução de 30 p-rórrietia fazer pelo Brasil, fui um daqueles que mais aplau
diram José AmériCO; pela sua personalidade de homem forte e dignidade in
contestável. 

Sr. Presidente, de uma feita, quando se falava em seca nesta Casa. no 
meu primeiro ano de mandato no Senado Federal, tive oportunidade de diler 
que José Américo tinha sido para o cearense quase aquilo que D. Pedro fora, 
que disse que venderia o último brílhante da sua coroa, contanto que não 
morresse um cearense de fome. E relembrei exatamente, quando ele era MiM 
nistro da Viação, se nã-o me falha a memória em 1932, naquela grande seca 
que assolou o Nordeste, José Américo foi, na ve"rdade, o salvador da situação 
daquela pobre gente do Nordeste, que, morrendo, à fome, tinha o amparo to
tal e completo de José Américo de Almeida à frente do Ministério da Viação e 
Obras Públicas. 

Daí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não poder silenciar, neste instãnte, a 
minha voz, para dizer que o Ceará pranteia, como a Paraíba está pranteando. 
a memófia do seu inovidâvel filho José Américo de Almeida. (Muito bem!) 

O Sr. Passos Pôrto (SE)-- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Passos Pôrto, para encaminhar a votação. 

O SR. PASSOS PÔR TO (SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão 
do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senaâores, ficaria inquieto se rtO decorrer 
da apreciação deste requerimento de pesar pelo falecimento do Ministro José 
Américo de Almeida não trouxesse também a palavra do meu Estado. 

Sobretudo para mim, José Américo de Almeida significou a melhor ins
piração política da minha geração. Conheci-o ainda garoto, inaugurando a 
Ponte da Pedra Branca, que ligava o norte do meu Estado à nossa Capital. 
Na formação política nordestina, foi a grande vida que ele deu como exemplo 
a todos nós. 

Lembro-me bem da sua plataforma lida na Esplanada do Castelo como 
candidato à Presidência da República. Dizia ele que não prometia panamás, 
coisas do outro mundo, porque as soluções eram primárias. Queria começar 
de baixo para cima, como se constrói. 

Já naquela época se anunciava que havia sido ele quem inscrevera no 
preâmbulo da Constituição a legenda do bem-estar social e económico. 

Com José Américo de Almeida começou, no Brasil, o político preocupa
do com o social. O social, que até então era problema de polícia, passou a ser 
problema de govern_o, na solução dos problemas estruturais que assoberba
vam a sociedade após a Revolução de 30. 

Esse homem excepcional, que se caracterizou, sobretudo, pela sua digni
dade na vida pública, que viveu pobre e morreu pobre, foi o exemplo maior 
que nós, os políticos nordestinos, tivemos de um filho daquela área, revolu
cionário em duas faces, na política e nas letras. Na política, corno soldado de 
30; e nas letras, in-iCTando o ciclo da cana-de-açúcar, com o seu livro A Baga
ceira, de tanta importância na literatura regional. 

Solidarizando-me, Sr. Presidente, hoje, nesta Casa, com o autor do re
querimento, em homenagem ao Senador e Ministro José Américo de Almei
da, lembro, neste final, a última palavra que dele _ouvi pela imprensa, aqui, 
em Brasília, hã poucos meses: estava na hora de o Brasil preocupar-se com o 
pObre, já que ao rico jâ tínhamos servido muito. 

Nesta hora, de pranto nacional, Sr. Presidente, trago, em nome do meu 
Estado, meu apoio e minha solidariedade ao requerimento em que se solicita 
reverência pelo desaparecimento do eminente brasileiro José Américo de Al
meida. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Não havendo mais oradores, 
passa-se à votação do Requerimento n9 I I f80, de autoria dos Srs. Senadores 
Humberto LUcena e Cunha Lima. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pàrilanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, manter-nos-emos de pé, durante um minuto 

de silêncio, em homenagem ao Ministro José Américo de Almeida. (Pausa.) 

(E prestada a homenagem~) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Concedo a palavra ao nobre Se
nador Henrique de La Rocque, para uma breve comunicação. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA. Para uma breve comuni
cação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, solicitamos 
a palavra para aplaudir um conterrâneo nosso que, integrando esta Casa le
gislativa, ocupa na Mesa Diretora O cargo de {9-Secretário. Vale assinalar a 
suspeição que nos marca. Quando disputamos o nosso primeiro mandato, 
pretendendo representar o Maranhão na Câmara Federal, o jornal de sua 
propriedade O Dia, edifado na- cap-itaf maranhense, foi o veículo através do 
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qual, fazendo a nossa plataforma, nos entendemos com o povo da nossa ter~ 
ra. 

O Senador Alex_andre Costa é um temperamento altamente emotivo. 
Nascido no Município de Caxias, traz a marca do arrebatamento maranhen~ 
se. Secretário de Estado quando dirigia os destinos do Executivo maranhense 
o Governador Eugênio de Barros, S. Ex• ocupou a Secretaria do Interior e 
Justiça, marcando uma presença positiva. -

Após essa situação de realce na pOlítica do nosso Estado, foi eleito V ice
Governador. E pelo que determina nossa ConstitUição foi o Vice--
Governador do nosso Estado, porque naquele instanie assim determinava a 
nossa Carta Magna estadual. 

Dirigindo a Assembll:ia, se comportou com ener&üi, daitdo à sua gestão 
um cunho marcantemente executivo. 

Hoje, como maranhense e como seu companheiro, quero louvar a sua 
ação no que concerne à preocupação que ditou numa luta que travou e em 
que obteve êxito: a da abertura de acesso aos funcionãrios da Casa, voltando
se depois para, aumentando o espaço dentro do possfvel, agigantar o mundo 
arquitetônico que é o Senado da República. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, as nossas saudações, pois, ao conterrâ
neo, porque se voltássemos à nossa terra sem essa referência, o nosso povo 
haveria, sem dúvida, de nos cobrar por não termos assinalado aquilo que o 
nosso representante aqui tem feito de altamente proveitoso para o Senado da 
República. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Tem a pafavra o nobre Senador 
Luiz Cavalcante. 

O SR. LUIZ CAVALCANTE (AL. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Na semana passada, precisamente na sessão do dia 5, anunciei que iria 
apresentar projeto de resolução modificando artigo do nosso Regimento ln
temo que regula o levantamento de sessão por motivo de pesar. 

O anunciado projeto tem a seguinte redação: 

.. Art. 19 O art. 243 do Regimento Interno do Senado Federal 
passa a viger com a seguinte redação: 

.. Art. 243. O requerimento de levantamento da sessão, por 
motivo de pesar, só é permitido em caso de falecimento do Presiden
te da República, do Vice-Presidente da República do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, do Presidente da Câmara dos Deputa
dos ou do Senado FederaL" 

Atualmente a redação em vigor do art. 243 é a que passo a ler: 

··o requerimento ou levantamento de sessão, por motivo de pe
sar só é permitido em caso de falecimento do Presidente da Repúbli
ca, do Vice-Presidente da República ou de me_mbros do Co.ngresso 
Nacional." 

Então, achei por bem sugerir aos eminentes colegas a inclusão da suspen
são de sessão no caso de falecimento do Presidente do Supremo Tribunal Fe
deral e, inversamente, proibir a suspensão de sessão em caso de falecimento 
de Senador ou Deputado, salvo quando se tratar do Presidente da Câmara 
dos Deputados ou do Senado Federal. 

A justificação está vazada nos seguintes termos: 
As exigências do mundo moderno impõem, cada vez mais, sOluções rápi

das e identificadas com a urgência dos fins a que se destinam. 
O Poder Legislativo deve assim acompanhar essa imposição do desen

volvimento, ajustando o seu funcionamento a um proCesso de ação mais prã
tico e mais atento aos aspectos de celeridade que a sociedade está a e:xigir. 

Na atual conjuntura regimental, são freqUentes as-suspensões de sessões, 
em conseqiiência de falecimentos, circunstância que Veni p-rejUdicando a so
lução de problemas inadiâveis e da maior significã.ção para o País. 

A morte de um parlamentar- como, de resto, a de qualquer servidor da 
Casa - é sempre um evento doloroso, que muito deploramos. A expressão 
dos nossos sentimentos, contudo, pode ser determinada por outras formas 
que não a prescrita pelo art. 243 do Regimento Interno da Casa, haja vista o 
voto de pesar, assinalado no art. 241, e a realização de sessão especial, com a 
utilização, para tal fim, do Grande Expediente. 

Críticas têm sido feitas às freqüentes paralisações das sessões legislativas, 
por vârios segmentos da opinião nacional, o que, de fato, não contribui posi
tivamente para uma perfeita visão do Parlamento brasileiro. Na semana pas
sada tivemos três sessões suspensas, consecutivamente. Mas poderiam ter 
sido seis, dez ou doze os falecidos. E assim passaríamos uma ou duas semanas 
inteiras sem sessões ordinárias. 

Desta sorte, a suspensão de sessão, por motivo de falecimento, só deve 
ser admitida em casos especialíssimos e expressamente identificados. O pre-

sente projeto, modificando o art. 243 do Regimento Interno, busca esse obje
tivo, discriminando as hipóteseS em que serã possível a suspensão de sessão 
em razão de falecimento. 

Este o projeto de resolução que, dentro de instantes, levarei à Mesa, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa, requerimento que 
será lido pelo Sr. }~?-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 13. DE /980 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Na conformidade do que faculta o artigo 38 da Constituição Federal 

combinado com os artigos 238, item III, e 418, item I, do Regimento Interno, 
requeiro o comparecimento perante o Senado Federal do Senhor Ministro de 
Estado das Relações Exteriores a fim de que preste esclarecimentos a respeito 
da posição do Governo brasileiro face a ocupação da Embaixada da Repúbli~ 
ca DominiCana em Bogotã (Colômbia) e detenção, em seu interior, de diver
sos diplomatas inclusive o representante do Brasil junto àquele País. 

Justificação 

A opinião pública brasileira e mundial foi tomada de surpresa ante a 
notícia da ocupação da Embaixada da República Dominicana em Bogotá 
(Colômbia) por pessoas que se opõem ao regime político vigente naquele 
País. O fato, em si extremamente grave, assume cOntornos dramâticos 
considerando-se que no interior d.a referida legação são mantidos diversos re
presentantes diplomâticos, inclusive o Embaixador do Brasil junto ao Gover-
no da Colômbia. · · -

Como é do conhecimento geral, o episódio teve início há mais de 10 (dez) 
dias e, segundo o noticiAdo veiculado pela imprensa, o governo colobiano, 
que a princípio manifestava -intenção de encontrar uma soluÇão de compro
misso, passoü a prOtelai as-negociações e receD.temente"\lerifica-se Urria diSpo
sição de não aceitar as condições propostas pelos ocupantes da legação diplo
mática. CUmpre, entretanto, salientar que esta versão dos f3.tos é a que nos 
chega através das agências iniernaciortais de informações o que sempre enseja 
dúvida quanto à precisão dos relatos. Por outro lado, até o presente não sabe
mos ao certo quais as medidas ou atitudes assumidas pela nossa chancelaria. 

Em assunto de tal gravidade não deve nem pode o Poder Legislativo per
manecer inerte e ignorailte quanto à versão õficiai dos fatos e posições assu
midas pelas partes. Acreditanios por este motiVO- qtie irilpõe-se, no momento, 
a convocação do Senhor Ministro- de Estado das Relações Exteriores a fim de 
que faça um relato preciso dos acontecimentos bem como informar a esta 
Casa a posição assumida pelo Governo brasileiro face a este lamentável acon
tecimento. 

Sala das Sessões, lO de março de 1980. - Itamar Franco. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- O requerimento lido serâ publica· 
do e incluído oportunamente em Ordem do Dia nos termos regimentais. 

o· sR. SENADOR Itamar Franco encaminhou à Mesa requerimento de 
informações que, nos termos do inciso VI do art. 239 do Regimento Interno, 
será examinado pela Presidência. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard - Evandro Carreira - Raimundo Parente - Gabriel 
Hermes- Alberto Silva- Milton Cabral- Nilo Coelho- Jutahy Maga
lhães- Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João Calmon- Amaral Pei
xoto- Nelson Carneiro- Murilo Badaró- Senedito Ferreira- Benedito 
Canelas - Pedro Pedrossian - Lenoir Vargas - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estâ finda a Hora do Expediente. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, ·em turno único, do Requerimento n9 332, de 1979, 
do Senador Nelson Carneiro, solicitando a inclusão em Ordem do 
Dia, nos tetmos do art. 195, incíso r; do Regimento Interno, do Re
querimento n9 72, de 1979, de sua autoria, em que pede a consti
tuiçãO de uma comissão especial destinada "ao exame das'causas da 
baixa rentabilidade dos diversos fundos fiscais, fUndos inúiuos e 
fundos de investimentos, particularmente do denominado .. Fundo 
157". 
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Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como se encon-

tram. (Pausa.) 
Aprovado. 
A PreSidência fará cumprir a deliberação do Plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 551. de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n9 158, de 1978, de sua autoria, que .. acres
centa parágrafo único ao art. 39 da Lei n9 5.859, de II de dezembro 
de 1972, que dispõe sobre a profissão" de empregado domésticO". 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queir~m permanecer sentados. 

(Pausa.)' 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n9 158/78, voltará a tramitar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~'--5"52, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n~' 188, de 1978, de sua autoria, que Hacres
centa e modifica a redação de dispositivos da Lei n~' 5.107, de 13 de 
setembro de 1966". 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (PãuSa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requeríment_p aprovado voltará a trami

tar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 553, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei n~' 194, de 1978, de sua autoria, que acrescenta dispositi~ 
vo à Lei n• 5.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o Fundo 
de Garantia do Tempo- de Serviço. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser aprovado voltará à 

sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 5: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 554, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado nl' 197, de 1978, de sua autoria, que acrescen
ta§§ I• e 2• ao art. 523 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservat-se- co-nro- esião. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento que acaba de ser aprova

do será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 6: 

Votação, em turno único, do Requeririiento n9 555, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro~ 
jeto de Lei do Senado n~' 198, de_1978, de_sua autoria, que altera dis
positivo da Lei n~' 5_.107, de 13 de setembro de 1966, que instituiu o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 

Em votação o requerimento, 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprOvado voltará a trami

tar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- ftem 7: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 556, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro· 
jeto de Lei do Senado n9 200, de 1978, de sua autoria, alterando a 
redação do art. 81' da Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Em votação. 
Os Ses. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser aprovado voltará à 

sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 8: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 557, de 1979, 
do Senador Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n~' 207, de 1978, de sua autoria, que acrescen
ta item IV, ao art. 8~' da Lei n~' 5.107, de 13 de setembro de 1966. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerirriento que acaba de ser aprova

do será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 9: 

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 558, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicftando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n~' 208, de 1978, de sua autoria, que modifica 
a redação do § 39 do art. 543 da Consolidação das Leis do Traba
lho. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneÇam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a trami

tar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item 10: 

Votação, em turno único,· do Requerimento n~' 559, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n9 225, de 1978, de sua autoria, que altera a 
redação dos arts. 9• e 69 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960-
Lei Orgânica da Previdência Social. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A ritatéria constante do requerimento que vem de ser aprovado voltará à 

sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Item II: 

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela 
Comissão de Redação em seu Parecer n9 1.294, de 1979), do Projeto 
de Lei do Senado n' 276, de 1979, do Senador Nelson Carneiro, que 
revoga o art. 35 do Decreto-lei n' 3.689, de 3 de outubro de !941 
(Código de Processo Penal). 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, a redação final é dada como definitivamente 

aprovada, nos termos do art. 359 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a redação final aprovada. 

Redação final do Projeto de Lei do Senado nl' 276, de 1979. 

Relator: Senador Dirceu Cardoso 

A ComiSsão apresenta a r6dação final do Projeto de Lei do Senado 
n~' 276, de 1979, que revoga o art. 35 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de ou
tubro de !941 (Código de Processo Penal). 

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 1979. - Adalberto Sena, Presi
dente - Dirceu Cardoso, Relator - Saldanha Derzi. 

ANEXO AO PARECER N• 1.294, DE 1979 

Redaçào final do Projeto de Lei do Senado n9 276, de 1979, que 
revoga o art. 35 do Decreto-lei n9 3.689, de 3 de outubro de 1941 
(Código de Processo Penal). 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I~' f: revogado o art. 35 do Decreto-lei n~' 3.689, de 3 de outubro 
de 1941 (Código de Processo Penal). 
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Art. 211 Esta Lei entra em vigor ria data de sua publicação~ 
Art. 3~' Revogam-se as dísposições effi contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Passa-se à votação do Réqueri
mento n9 12, lido no Expediente, de autoria do Sr: úinarte M.iriz- e outros 
Srs. Senadore-s, pOJo qual solicita a realização de sessão especial, no dia 29 de 
abril próxímo, Para reverenciar a memória do nr: José Amêrico de Almeida. 

Em votação. Os Si's. Senadores que-o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) Aprovado. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Estã esgotado a matéria constan-
te da Ordem do Dia. ~ ~ ~ 

Concedo a palavra ao novre Senador Humberto Lu~ena. _(P?_usa.) 
S. Ex• não está presente. ·-

Concedo a palavra ao nobre Senador MarcOS-Ffelfe. 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADQR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR- PRESIDENtE (Jorge Kalume) -Concedo a p-aYavra ao nobre 
Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG- Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi-
dente e Srs. Senadores; -

Na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, conforme é de praxe, 
foi lida Mensagem do Poder Executivo, por intermêdio da· qual o General 
João BaptiSta F(gui!iredó "Objetivou Prestar aos Ri.Pfesentantes do povo a 
.. devida conta da evolução dos negócios- do Estado em diversos setores da 
vida nacional no decurso do ano findo". 

Lemos com atenção o referido documento. Em especial, procuramos ve~ 
ri ficar até que ponto a Mensagem em questão destacou os aspectos dominan~ 
tes da conjuntura externa e interna brasileira, bem assim as medidas de maior 
repercussão adotadas para .. solver problemas e impulsionar, em toda a linha, 
o progresso do País". 

Muito embora declarada a intenção, o texto -citado deixa a dêsejar quan
to ao seu alcance. Na verdade, ê restrito, incompleto. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - É verdade. 

O SR- ITAMAR FRANCO (MG)- Por exemplo, Sr. Presidente, a 
Mensagem não faz referência ao resultado da conta ·a e capitais, ao ingresso 
de empréstimos e financiamentos de rnêd"io e long-o p-razos, às ãrnortizações, 
ao total da despesa com lucros e divident:Jos, bem como ao resultado do ba
lanço de pagamentos. 

Muito obrigado, senador P3.ulo Brossard, pela intervenção de V. Ex• 
Assim, logo na Introduç_~<?.· o aspec~o nela dominante, o problema eco

nômko, refere-se apenas a um m_ês do ano- dezell_lbro .-.pois praticamente 
é uma transcriÇãõ; com algumas supressões e poUcas alterações, do pronun
ciamento de 7 de dezembro, em que o Sdnhor Presidente da República anun
ciou diversas medidas, sobretudo voltad<its para atender aos desequilíbrios ex
ternos da economia brasileira. 

E, pasmem, Srs. Senadoi'es, a fiddíd3de copista conduziU até a um erro. 
A Mensagem, à pâgina 13, menciona o objetívo de, '~â aq final do próximo 
ano, buscar o equilíbrio em nossa balantra comercial". Isto, e da mesma ma
neira, foi dito no pronunciamento de 7 4~~ dezembro, mas só qu_e aí a referên
cia dizia respeito a 1980, e como está na, Mensagem essa previsão passa a va
ler para 1981. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- É ver-dade. V. EX• tem razãO;-neSsa obser
vação que faz. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Muito obrigado, Senador Paulo 
Brossard. 

Perguntamos nós, sobretudo ao" S~. Senador Jcisé Lins que, nÕ- pronun-
ciamento do Sr. Senador Evelásio Vieira, respondia que seria efn 1980. 

Face à Mensagem, esse equilíbrio scrâ em 1980 ou em 1981? 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Nem em 80, nem em 81. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MGr- Fica l! palavra do nobre Líder Pau
lo Brossard. 

Sr. Presidente, em abril de 1979, por considerar o -índice do custÕ de vidã 
de 5,8% verificado em março "absolutamente fora de qualquer lógica econó
mica", a nova AdminiStração federal, a partir do Conselho de Desenvolvi
mento Económico, definiu um elenco -de medidas - nas áreas de controle de 
preços, monetária e de abastecimento - visando a reverter, a curto prazo, a 
tendência altista do processo inflacionário. 

Na época os vilões da Histó~ia e_ram os- aúilvessãdores,_ que, em nota o fi
dar' dO CDE, recebfam o tratameitto de udesprezíVel minorian. 

No entanto, apesar das expectativas então geradas, os preços que esta
vam em torno dos 4.0 por cento não foram reduzidos, pois chegaram ao final 
de 1979 duplicados. 

Por isso é que chamamos a atenção para o problema, pois desconhece
mos qualquer análise mais profunda das medidas adotadas em abril pelo pa
cote antiinflacionârio, o que não encontramos tambêm na Mensagem de }9 de 
março ao Congresso Nacional. 

O Ministro do Planej~m~nto que, em ma~o, diante do,_ Senado Federal, 
a~~nciava estarem os índiC~.-de preÇos do -referido m_ês -demonstrando are~ 
versão do "crescimento das taxas acumuladas em doze meses", não chegou 
ao final do ano. 

Antes, divulgou o esboço do novo Plano Nacional de Desenvolvimen~o. 
pelo qual dizia o seguinte: - · 

.. A grande ênfase do 31' PND é para a área social e nos aspectos 
não económicos do desenvolvimento. Isso implica ainda maior ri
gor e esforço econôinico, no sentido não de sua máxima expansão a 
qualquer custo, mas no de realizar tu4o que as condições permitam 
e recomendem." -

E aqui, S-rs. Senadores, lemb~o a Mensagi:m de Sua Excelência o Sr. Pre
sidente, na sua introdução e chamo a 8teri.ção da Casa: .. riãO restariam pois, 
nem tempo, nem recursos propriamente para a ação mais inovadora e semi
nal na área social Stricto sensu. 

1: o próprio Presidente -da República que con"rc!ssa não haver recursos 
para o aspecto social do País . 

Para o lugar do profeSsor Mário Henrfque Simonseõ., fio Miriistério do 
Planejamento, foi_ esc:olhido o então Ministro da Agricultura, Delfim Netto. 

A substituição de pessoas determinou uma nova orientação de poli
tica econômica, tanto assim que dentre os fudamentos do projeto para o Pla
no Nacional de Desenvolvimento enviado ao Congresso Nacional, no dia 13 
de setembro estava inciuido o de que "um país em desenvolvimento com tan
tas potencialidades e problemas como o Brasil não pode renunciar ao cresci
mento, seja por legítimas aspirações de seu poVO por maior prosperidade, seja 
pelo alto custo social da estagnação ou do retrocesso". 

As palavras não são do Senador da Oposição. 
_A opção de crescer rápido, defiriida em setembro, deixou de merecer, 

num do-cumento da relevância da Mensagem de abertura dos trabalhos legis
lativos anuais, ·a necessária análise explicativa. Sr. Presidente: de um momen
to para um outro, logo no início de uma nova administração [ederal, foi mo
dificada toda uma orientação, que tinha sido exposta~ antes m~smo da p_osse, 
pelas diretrizes da admin.iSti3ção do Ge"n"eral Figueiredo. Aí, o aumento da 
renda per capita era colocado corno objetivo, mas "dentro de limites compatí
veis com a política antiinflacionâria e de ajuste do balanço de pagamentos". 

O momento próprio de explicar a todo o Pais os motivos da mudança da 
orientação econômíCa -básica deveria ser quando da Mensagem ao Congresso 
Nacional, na abertura dos trabalhos legislativos, por ser um conduto consti
tucionalmente definido. Mas, tal não acont(!ceu. 

-Por outfo iado, Srs. Senadores, a Mensagem é falha também petas omis
sões que revela. t um pálido relatório quanto a problemas da maior signifi~ 
cação. 

À página 40, por exemplo, e mais uma vez, fica sem urna explicação a· 
mudança da política de subsídios à exportação, alterada bruscamente em de~ 
zembro de 1979, quando fora, no início do ano, esquematizada a sua elimi~ 
nação gradual. 

Da mesnla formã, ao tempo em que a Mensagem expõe ter havido um 
dêficit em transações correntes-(b81ança comeicíal e de serviços) com o exte
rior da ordem de 9,9 bilhões de dólares, cifra absolutamente recorde- deixa 
t_ambém de esclarecer quais foram as medidas e os mecanismos utilizados 
para equilibrar essas despesas. 

No que respeita aos contratos de risco para a prospecção de petróleo, o 
documento é igualmente evasivo, uma vez que sobre o assunto a Mensagem 
apenas refere o seguinte: 

E chamo, mais uma vez, a atenção da Casa. "Amplicaram~se 
as áreas a serem negociadas sob a modalidade de contrato de risco, 
com o início da 4• licitação internacional para empresas nacionais e 
estrangeiras, totalizando um milhão e duzentos mil quilómetros 
quadrados". E nada mais. 

Insuficiente e principalmente m_arginal é a informação prestada à página 
65 sobre_ o programa nuclear. 
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E aqui, Sr. Presidente, damos ênfase a isto: insuficiente e, principalmen
te, marginal a informação sobre o Acordo _Nuclear 8rasil-Alemanha. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Aliás,. se V. Ex• me permite, (Assentimen· 
to do orador). Em verdade, a Mensagem, sobre este assunto, não diz coisa 
alguma. Não diz nada. Não esclarece nada. É um registro burocrático sem 
qualquer sentido, sem qualquer alcance. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Tem ratão V. Ex• 
E, no entanto, num País carente de recursos, com uma inflação galopan

te, a NUCLEBRÁS fala em construir a quarta e a quinta-Usinas, sem sequer 
determinar ainda o local da terceira usina nuclear neste País. 

O Sr. Paulo BrosSard (RS)- E não é só isso, se me permite V. Ex•, este é 
um assunto que tem provocado grandes debates, opiniõeS contraditórias de 
pessoas respeitáveis, tem sido objeto de uma investigação parlamentar para 
cujo êxito, aliás, V. Ex• tem contribuído de maneira relevante, como Presi
dente da Comissão criada pelo Senado. De modo que, este era um assunto 
que merecia, da parte do Governo, uma palavra realmente de esclarecimento, 
a respeito da política governamental, em relação a problema tão importante. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Exatamente, Senador Paulo Bros· 
sard, a Mensagem é iitcOmpleta e por demais repetitiva. 

V. Ex•, por certo, no seu discurso, como Líder do Partido Movimento 
Democrático Brasileiro, hã de ter oportunidade, também, e com maior ênfa
se, de abordar a Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Realmente essa é a minha intenção. Mas 
creio que esse é um documento que merece a anãlise de todos os Senadores. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- É verdade, Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Eu faria votos de que ele fosse examinado 
de forma analítica e -exauStiva. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - É o que estamos tentando fazer, 
ainda que rapidamente. 

O Sr. José Lins (CE) - Per_m_ite V. Ex• um aparte, Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muito c prazer, Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Senador Itamar Franco, a impressão que tenho 
da crítica que V. Ex• faz da Mensagem de Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República, é de que, realmente, V. Ex• fez apenas uma ligeira análise, uma 
ligeira leitura do trabalho e não se aprofundou na mensagem verdadeira con
tida na exposição. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - A mensagem verdadeira? 

O Sr. José Lins (CE) - e claro que a Mensagem, ao se referír ao 
equilíbrio do balanço comercial, quis referir-se, evidentemente, ao ano de 
1980. Quanto ao problema da energia, a mensagem de modo seguro e coeren
te conforme a política eirf andamento. Quanto ao balanço de pagamentos, já 
à página 41, dados fundamentais são mencionados expressivamente. Não nos 
parece que haja qualquer falha na Mensagem; ao c-ontrârio, acreditamos que 
ela está substancialmente apoiada e com todos os elementos para uma anAlise 
circunstancíada do programa de Governo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Evidentemente, talvez eu não tenha 
lido a Mensagem de Sua Excelência o- Sr. Presidente da República, com os 
olhos de V. Ex• 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Se V. Ex• me permite, eu não sei se o nobre 
Senador José Lins leu a Mensagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) ~Tenho a impressão de que o nobre 
Senador José Lins não leu a Mensagem, sobretudo, a página 13. 

O Sr. José Lins (CE)- Li e confirmo Ex•, exatamente estou confirrnan~ 
do isto. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Para ser entendido como o ano de 1980, é 
preciso recorrer a um outro documento, a um documento de dezembro do 
ano passado. 

O Sr. José Lins (CE)- Mas eu confirmei a V. Ex• e ao nobre Senador 
Itamar Franco que se trata evidentemente de um engano na rcdação da Men
sagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu não quis ser indelicado com o 
nobre Senador Josê Lins, e dizer que S. Ex• não a teria lido, mas acho que 
realmente a página 13, S. Ex• não leu. Tanto não leu que ... 

O Sr. José Lins (CE) - O objetivo é, e"videnteniente, equilibrar o ba
lanço de pagamentos este ano. Se isso não foi possível, no ano passado, devi
do a altos custos do petróleo, o objetivo é retomado este ano. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Mas, V. Ex• comete um pequeno 
engano. Quando o Senhor Presidente da República se referiu ao equilíbrio da 
balança comercial. ele se referiu a 1980. No entanto, e aí eu chamaria a 
atenção de V. Ex• para a página 13, pois V. Ex• diz que talvez eu não tenha li
do, com certo cuidado, a Mensagem, acho que V. Ex•, essa página, pelo me
nos, não leu, porque ela diz o seguinte: 

"Nosso problema atual é, justamente, assegurar a continuidade 
desse processo gradual de ajustamento, criando condições afetivas 
para, de imediato, sustentar a manutenção do fluxo de recursos que 
financia nosso déficit em transações correntes e, jâ ao final do próxi
mo ano, ... creio eu, numa Mensagem para 1980 ... " 

O Sr. José Lins (CE)- f: o que eu confirmo a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- V. Ex• confirma que a Mensagem é 
1980'? 

O Sr. José Lins (CE)- Confirmo que a Mensagem deveria se referir ao 
ano de 1980. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Teria que ser 1980, mas, como eu 
disse, a mentalid-ad~ copista, e nisso não cabe culpa ao Senhor Presidente da 
República, a mentalidade copista, repito, comete esse erro. 

O Sr. José Lins (CE) - Não estou, absolutamente, interpretando de 
modo diferente de V. Ex• 

O Sr. Marcos Freire (PE) - Permite V. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Admito, plenamente, este e outros erros da 
Mensagem porque, no ano passado, o nobre Senador Paulo Brossard teve a 
oportunidade de listar .. n" erros e .. n" equívocos da Mensagem anterior. Não 
sei se V. Ex• se lembra quando o Sr. Senador Paulo Brossard mostrou que 
houve erro de todo tipo, inclusive de ordem redacional. Por outro lado, é de 
se esperar que essa previsão que eles estão fazendo, de equilíbrio da balança 
comercial este ano, se realize, porque no ano passado eles tinham previsto um 
superavit, se não me engano, de 500 milhões de dólares e, no final, veio um 
rombo da ordem de 3 bilhões de dólares. De forma que este Governo tão 
competente, cheio de técnicos especializados, no final, não merece nenhuma 
credibilidade. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Certo, Sr. Senador Marcos Freire, 
O que não queremos é o seguinte: se amanhã não se der o equilíbrio, que ve
nham dizer que, realmente, era de 197 I... 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- Se nos dois primeiros meses já estamos com 
um déficit, na balança comercial, superior a 500 milhões de dólares ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Então veja, Sr. Senador Evelásio 
Vieira, acho que nós é que estamos errados, talvez a Mensagem, realmente, 
esteja certa, na sua pãgina 13, quando ela propõe o equilíbrio para 197 I. 

Mas, Sr. Senador José Lins, V. Ex• diz que eu -tambêm não li, devida
mente, a Mensagem, mas pediria a V. Ex• que abrisse a página 65, porque 
vejo que V. Ex• tem em mãos a Mensagem. 

O Sr. José Lins (CE)- O que quero dizer a V. Ex• é que, na falta de al
guma crítica mais substancial V. Ex• se volta para pequenas falhas na re
dação, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Não Ex• Absolutamente, Veja V, 
Ex• _que não é apenas questão de redação. Quando se diz que o equilíbrio vai 
se dar em 1980, 1981 é uma difereiiça fundamental na política econômica do 
Governo. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Claro, É evidente, 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Então não é questão de redação. 
Quanto·a estar eu aqui examinando adjetivos, verbos e substantivos ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- E, de mais a mais, se me permite V. Ex•, 
um documento do Chefe do Poder Executivo ao Congresso Nacional, é de ser 
impecável, inclusive sob o ponto de vista da redação. 

O Sr. José Lins (CE)- Estou de acordo com V, Ex• 
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O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Nobre Senador Paulo Bro&sard. o 
Sr. Senador José Uns não quis abrir na página 65. Mas veja a informação 
.sobre o problema da energia nuclear; uma informação marginal, não fala na~ 
da, mas nada, Ex• E, aí vem V. Ex• e diz que eu estou voltado para o proble~ 
ma do adjetivo, do advérbio, do verbo, do substantivo. Não! Nada informa, 
o Poder Legislativo, ao Congresso Nacional. 

O Sr. José Lins (CE) - Parece~me, sinceramente, que o problema da 
energia nuclear já vem, há anos, sendo considerado e estudado inclusive por 
comissões no Senado. mereça um capítulo à parte. Pelo contrário, é a sim-ples 
continuidade de um programa que já vem de muito. 

O Sr. Marcos Freire (PE) - t um assunto de somenos_. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- É importante essa observação de V. 
Ex• V. Ex• tem razão, porque também o Senhor Presidente da República, na 
sua página onze, não precisaria ter dito o seguirite: 

Finalmente, importa compreender que é na redução do défict 
público e concomitante expansão do crédito livre que reside a chave 
da política de combate à inflação sem crises de liquídez c, portanto, 
sem caráter recessivo. -

Como se pode verificar, houve a determinação do Governo -de 
preparar o terreno para que se possa, ao longo de 1980, inverter a 
tendência inflacionária. 

Ora, nós já estamos cansados de ouvir isto. V. Ex• tem razão. Isto, tam
bém, deveria ter sido eliminado da Mensagem. 

O Sr. José Lins (CE)-_ Não me parece que V. Ex• esteja sendo justo. 
Então, agora. V. Ex• criticã o Goveni.o porqUe -eXp_õe ___ inà~s-detalhad~mente o 
seu pensamento. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) -'- Uma hora V. Ex• diz que eu não 
discuto, outra hora V. Ex.• diz que eu critiCo. Nã_o eritendo! 

O Sr. José Lins (CE)-~ exatamente o -que V. Ex• faz. Acha que quan
do se fala sobre um assunto, como o de economia que é fundamental para o 
País, para toda a vida nacional, inclusive para a distribúíção de renda, V. Ex• 
acha que o Governo está sendo supérfluo. 

O Sr. Marcos Freire (PE) - ~ que ele seguiu o raciocínio de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Mas Senador José Lins. quando eu 
passo a concordar com V. Ex•, V. Ex• discorda de mim. 

O Sr. José Uns (CE)- Não queira, nobre Senador,-dar a mesmaimpõr
tãncia à continuidade de um programa do Governo que é absolutamente Co
nhecido, o problema da energía, que é a simples continuação de um contrato 
conhecido e longamente debatido para o outro ponto de Vista que se refere a 
uma política objetiva no campo monetário para ajudar na redistribuição de 
renda do País. 

O Sr. Aloysio Cha,·es (J>A)- Permite V. Ex• Ufl1aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu vou conceder o aparte ao nobre 
Senador Aloysio Chaves, para, depois, dar um exemplo prático a V. Ex•, nou
tro capítulo. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nobre Senador Itamar Franco, é natural 
que as Oposições se debruce_m sobre a Mensagem Presidencial para exami-ná
la, esmiuçã~Ia, detalhá~ la, procurando encontrar erros, falhas, senões a serem 
apontados no Senado e na Câmara. Nós estamos prontos para enfrentar esse 
tipo de debate, esse tipo de análise, esse tipo de discursos. Talvez não_no níVel 
de um diálogo direto, de uma argüição;_ que lembra um pouco os concursos 
de docentes, dos concursos ao estilo .. Coimbrão"; V. Ex• leia a página tal, ·na 
página seguinte leia as linhas tais. V. Ex• fará sua exposição, e a Maioria vol~ 
tará, sem dúvida alguma a este assunto, em defesa da Minsagem do Senh.or 
Presidente da República. Creio, entrefaiito, que não padece dúvida, que a 
Mensagem, pela própria natureza desse documento, não pode descer a certos 
detalheS, a certas minúcias. Ela há de traçar, em linhas gerais, a política segui-

sil; se V Ex" chegar nos Estados Unidos, a mensagem que o Chefe de Estado diri
ge à nação, é também nesses termos; se V. Ex• chegar à famosa fala do trono, na 
Jnglaterra - e nós tivermos também no Brasil, no período monãrquico - vamos 
encontrar, também, um documento de ordem geral e não_ urna exposição de~ 
talhada sobre o programa energético, envolvendo o problema do PROAL
COOL, nuclear ou outros dessa natureza, porque neste caso, repito, teriam os 
que receber do Governo uma massa extraordinária de informações, de volu
mes, de anexos, de projetas, e O Senado não teria tempo nem de examinar; de 
outro lado o Senado jã conhece suficientemente, pofque esses asSuntos estão 
no cotidiano das nossas atividades. Portanto, acredito que as falhas que V. 
Ex• está apontando serão todas registradas e com maior apreço, maior respei~ 
to à crítica independente, à crítica coerente, à critica aUtorizada e honesta, 
nós nos reservamos o direito de mostrar o acerto que_ se coritém na Mensagem 
Presidencial. . -· -

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Veja V. Ex•; se passamos a analisar 
a mensagem, temos que dissecá-la, temos, inclusive, que contestar os dados 
que estão nesta Mensagem, ou reclamar aqueles dados que não foi'am remeti
dos ao Congresso Nacional, porque a Mensagem- V. Ex• sabe melhor do 
que eu- trata de mostrar a evolução dos negócios do_Estado. Então, cabe a 
nós, e cabe a todo o Senado e a todo Congresso Nacional, verificar, realmen~ 
te, se essa evolução mostrada pelo Senhor Presidente da República, satisfaz a 
nós outros. Porque, diz V. Ex"- "nós teremos que buscar outros dados"
f: evidente que teremos que buscar outros dados. Evidente que terão que bus
car outros dados para discuti( conosco. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex•? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O Sr. José Lins (CE) ..:....__ Nobre Senador Itamar Franco, eu acredito, 
como bem diz V. Ex•, que a Ç)posição deve, se possível, contestar dados. Se os 
dados estão errados ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Estamos analisando, Ex• 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• diz que cabe a V. Ex• ou à Oposição de 
um modo geral contestar dados ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Se for o caso. 

O Sr. José Lins (CE)-''" e exigir mais dados. Realmente, parece a mim 
que se V. Ex• encontra erros de dados, pode contestá~ los. Todavia, o proble~ 
ma de exigir mais dados é um problema bastante subjetivo. Não me parece 
que possa, a Presidência da República, satisfazer a cada um em particular em 
todos os dados que essa pessoa imaginasse encontrar na Mensagem. E seria 
impossível, evidentemente, mesmo porque não se trata de um plano de gover~ 
no e, sobretudo, de um plano detalhado, mas de uma Mensagem, de uma in~ 
dicação de política governamental. Se, entretanto, V. Ex• tem dados a contes
tar, que os apresente. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Creio que é preciso fazer uma distinção. 
Há uma mensagem· que se poderia chamar de sintética; é aquela, que traz, in
clusive, a assinatura do Presidente da República. No caso, são 27 páginas im-
pressas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- É a introdução. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- É a visão sintétíca geral. Depois vem, exa
tamente, aquilo que se dev_eria entend-er como a exposição analítica; Minis~ 
tério por Ministério... - -----

_O Sr. J_osé Lins (CE)~ Ou política por_ política. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- ... setor por setor. E é exatamente isto o 
que se contém. 

da pelo Governo no ano passado e os resultados, também em termos gerais, 
obtidos quanto à Administração pública. Os rumos estão traçados para este va. 
exercício, porque a Mensagem se refere a 1980 dentro do planejamento geral 

Agora o que se verifica é que eSta parte analítíca é extremamente defecti~ 

O SR. 1T AMAR FRANCO (MG) - Exatamente, Excelência. 
do Governo. De outra maneira nós teríamoS-que receber e COhlpulsar, do Po~ 
der Executivo, um número quase que incalculável de volumes, com anexo-s, 
com informações estatísticas, com projetes especificadOs. Esta alternativa 
não é válida. A Mensag.em Presidencial- nós podemos recorrer aqui aos Ar
quivos do Senado- sempre foi um documento sucinto, que d6s diferentes Se~ 
tores, nos diferentes Ministérios, vem feita uma exposição daquilo que foi 
realizado ou que se pretende fazer. Não somente no Brasil, mas fora do Bra~ 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite? (assentimento do orador) O 
que está se dando é que V. Ex'" julga a mensagem de acordo com a expectativa 
de conteúdo de V. Ex• o que absolutamente oão é justo. 

O SR. 1T AMAR FRANCO (MG) - Ao que parece, Senador Paulo 
Brossard, deveríamos arquivar esta mensagem. Não perdemos o tempo pre~ 
cioso do_ senado e o nosso tempo de estudo da anãlise. 
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O Sr. Paulo Brossard (RS)- Aliás se este ê o desejo do nobre Senador, 
fico exonerado de um trabalho ingrato. ~e~! mente eu sempre entendi que era 
dever da Oposição fazCr análise da mensagem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ao que parece a Situação não en
tende isso. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Parece que isto desagrada o simpático re
presentante do Estado do Ceará ... 

O Sr. José Lins (CE)- Nesse caso, talvez V. Ex• nos sugira que deve
mos ouvir simplesmente a análise ou a crítica feitas por V. Ex' não me parece 
seja este o problema. O problema da crítica, da análise, do comentário, ê ab
solutamente natural. Também é natural que nós do Partido do Governo faça
mos a contra-crítica naquilo que é justo, para que ponhamos as coisas nos de
vidos lugares. V. Ex' disse bem: se hâ números, à Oposição cabe contestar. 
Números, inclusive como V. Ex• disse. Se V. Ex• o fizer, é claro, que teremos 
de buscar uma resposta as contestações de V. Ex' No entantq, as meras apre
dações relativas às exigências maiores ou rrienores quanto ao conteúdo, não 
nos parece realmente adequadas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Senador José Lins, evidentemente, 
estudei a Mensagem do Governo. Pode não ser do entendimento de V. Ex• ou 
do Partido a que V. Ex• pertence, mas no meu entendimento, precisamos de 
outros dados; a Mensagens é falha, é repetitiva. 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex' esperava que ela fosse completa para uma 
análise cabal e minucíosa de todos os programas e seus detalhes. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - Estou procedendo a uma anã!ise 
geral e citando alguns tópicos a V. Ex• Citaria uin. Não vou agora arguir a 
página. porque senão o Senador Aloysio Chaves não irâ gostar. Leio: 

~'Por outro lado persistiu forte desequilíbrio nos planos das em
presas estatais, freqUentemente resolvjdo de maneira imprópria e in
flacionária, mediante o recurso à fonte de financiamento externo." 

Veja, nobre Senador Evelásio Vieira, muitas vez~ V. Ex• lembrou isto 
aquL 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - E': verdade. 

O SR. ITAMA){ FRANCO (MG) - Quantas -vezes a Opos-idlo disse 
(SSó- daqi.li -do "Plertâ?iO-e quantas vezes· êfa- fOl"CO'ittCStaCia. (i GOverno dizia 
que não, agora é o própriO Presidente da República que-confessa na sua men
sagem. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Jã que V. Ex• mencionou o nome 
do nosso eminente colega por Santa Catarin3, Senador Evelásio Vieira, 
lembraria que a mensagem alude à política de eliminação do subsí~io para a 
exportação, tema tantas vezes versado aqui nesta Casa, entre outros, pelo 
nobre Senador Evelãsio Vieira. Agora é a mensagem que veio dizer que ado
teu medidas nesse sentido. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Modificando orientação iniciaL 

O Sr. Paulo Bfossard (RS) - Modificando anterior orientação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Que sería- de uma forma gradual. 

O Sr. Aloysio Chans- (PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Nobre Senador Itamar Franco, go-staria de 
me responder uma pergunta que me assaltou agora o espírito, em face dessa 
oportuna intervenção do nobre Senador Paulo Brossard. V. Ex• acha que a 
política traçada pelo Governo, mencionada na Mensagem, está certa ou erra
da? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Não, Excelência. O que estranho é 
o seguinte; quando nós da Oposição dizíamos iSso, haVia por parte do Gover
no, uma resposta dizendo_que isso não se processava. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Mas ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- V. Ex• me perguntou e agora estou 
respondendo. Por favor deixe que eu complete o meu pensamento. É o pró
prio Presidente da República que confessa is~o. _NO entanto, há l}m Decreto n_l' 

80.827 que deveria regulamentar esse processo. E quando a Oposição tam
bém lembrava isso, a S-itii3.ç-:lõ ·tranquilamente respondia que isso não se pro
cessava. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Vamos nos rejubilar agora por todas medi
das apontadas pela Oposição e adotadas pelo Governo; elas representam esse 
anseio nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Exatamente, Senador. B o que esta
mos chamando a atenção. Veja V. Ex• que é um homem estudioso ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- V. Ex• poderia repetir? Não entendi bem o 
que V. Ex• disse. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu disse que V. Ex• é um homem 
estudioso ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Tento sê-lo. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Falo aqui com muito respeito. V. 
Ex' sabe o respeito que tenho por sua pessoa. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA) - Muito obrigado. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) ~V. Ex• poderâ verificar o que diz o 
Conselho do Desenvolvimento Econômico, de janeiro a julho de 1975, o que 
se fala neste livro chamado Brasi/14 anos de Revoluçdo. Por certo V. Ex• vai 
encontrar muita coisa diferente do que diz a Mensagem do Sr. Presidente da 
República. 

O Sr. At;,Y~io Chaves (PA)- Nobre Senador Itamar Franco, permite 
ponderar? Há alguns dias ocorreu um debate aqui no Senado, creio que na úl
tima quinta ou sexta-feira. Naquele mom-ento eu atendia a uma convocação 
urgente do meu gabinete, por isso não pude participar da discussão em torno 
da matéria sustentada, sobretudo, pelo nobre Senador José Lins. O nobre Se
nador Evelásio Vieira, com o apoio, o forte arrimo do Senador José Richa, 
criticou a política adotada pelo Governo no setor agrícola. Creio que V. Ex• 
fez alguns adendos tambêm em abono dessa crítica. Considero essa obser
vação absolutamente injusta e digo, com isenção: nunca o setor agrícola rece~ 
beu tantit atenção, tanta assistência, tanta importância como no ano último 
de 1979; nunca as medidas adotadas pelo Governo convergiram de uma for
ma tão maciça no sentido de vencer certos impasses e obstáculos no setor 
agrícola como agora. A prova desse fato está na excelente colheita agrícola 
em todo Brasil, nas condições de preços mínimos fixadas, nas condições de fi
nanciamento e, agora, até na dificuldade do Governo deestocagem e armaze
nagem desSe excesso de produção agrícola. Há poucos meses, um amigo meu, 
percorrendo o Estado do Paraná, voltou deslumbrado com a situação da 
agricultura naquele Estado. t realmente uma paisagem extraordinária, mos
trando ã terra toda ctiitlvada,- esSa agricultura se expandindo para novas 
áreas, devendo o Paranã contribuir com cerca de 20% de toda a produção 
agrícola do Brasil este ano. Se V. Ex' percorrer outras regiões do Brasil, o 
mesmo fenômeno se verifica. Agora mesmo no Paraná, regiões de Balsas, de 
Garças, agricultores oriundos do R.io_Grande do Sul, que lã se estabeleceram, 
me deram um depoimento sobre a expansão-, sobre o progresso e o desenvol
vimento obtidos naquela área através da agricultura pelo apoio maciço que 
eles receberam do Governo Federal, inclusive no Banco do Brasil, com seus 
postos avançados de crédito agrícola, criando todas as facilidades para quem 
desejasse cultivar a terra, para quem desejasse produzir. Os resultados estão 
aí. Ora, não é possível que esses resultados, que não resultam apenas de con~ 
dições climáticas favoráveis, mas de todo esse acerto de providências gover
namentais, não é possível Que sejam negados. Em todos os jornais deste País 
verificalnos, praticamente sem divergências, que esta minha afirmativa estã 
traduzida numa série de análises de artigos, de estudos feitos e divulgados, a 
respeito da expansão do desenvolvif!lento da agricultura brasileira. Nós va
mos ter, inclusive, excedentes para exportação agrícola, como se esperava. 
Portanto atacar a agricultura ou atacar as medidas que o Governo tomou, di
zendo que elas são inócuas, estéreis ou que não chegam a resultado algum, é 
atritar-se com a verdade, ê ficar em choque, em oposição com esse fato que 
ninguém pode desmentir no plano nacional. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ouço agora o nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)-- Vou ser muito breve no aparte que solici
tei, para não prejudicar o discurso de V. Ex•, nobre Senador Itamar Franco. 
Já que o nobre Senador pelo Pará, Sr. Aloysio Chaves, nosso eminente Cole
ga, aludiu a esse tratamento especial ao setor agrícola, eu lembraria que real
mente o Governo atual iniciou seus dias dizendo que esta seria a nota mar
cante da sua política, o que me pareceu da maior significação. No entanto 
devo observar que, menos de um ano depois, já o Governo fez uma inflexão 
muito grande e muito sêria ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ê verdade. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Porque se é verdade que houve muitos fi
nanciamentos, embora nem tantos quantos foram anunciados, também é ver
dade que já agora os custos financeiros desses financiamentos foram elevados 
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em mais de 100%, num setor que a meu juízo não pOde sUportai esses custos. 
Mas, não quero de forma alguma desviar ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- A intervenção de V. Ex• é por de
mais importante. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- ... o seu discurso que naturalmente está 
atrasado ... 

O Sr. E-velásio Vieira (SC)- Permite-me V. Ex,. um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com prazer. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - O Senador Aloysio Chaves, é um colega 
sério, honesto. Sexta-feira,-provavelmente, ouviu mas não escutou o meu pro
nunciamento atentamente. Eu fiz uma série de observações, de críticas em re
lação à política econômica-. Disse, inclusive, do erro da abertura excessiva da 
nossa economia ao exterior, ponto de vista que venho sustentando desde que 
cheguei a esta Casa. Condenava também os subsídios para as exportações e 
dizia que o Governo" deveria eliminar esses subsídios, porque encontraria, 
amanhã, uma barreira dos países industrializados. Pois bem, as nossas adver
tências não forain ouvidas; aconteceu aquilo que riós preconizamos: os país-es 
industrializados, desenvolvidos, pressionaram o Governo brasileiro e este 
teve que mudar, substituir os subsídios pela maxi-desvalorização do cruzei
ro, que está criando problemas maiores à economia, e tambêm ao setor so
cial. Eu reconheci, na sexta-feira,- e aqui está fi!'C:Sente, para testemunhar, o 
Senador José Uns- que no ano passado o Governo olhou com mais interes
se para a agricultura e que a agricultura havia dado uma resposta positiva a 
essas providências do Governo. Mas nós poderíamos fazer mais pela agricul
tura, para termos mais nesse setor. para abrandarmos a nossa-dívida externa. 
o nosso endividamente interno; para termos, na agricultura, o grande veto r 
em favor do desenvolvimento naciQo_ã.l_. __ Há pouco, o Senador Marc_os Freire; 
com muita lucidez, com muita seriedade, com muita honestidade, fez uma ra
diografia -das nossa dificuldades_ e disse - repetindo o que os homens c_l.;:~. 
Oposição têm dito nesta Casa, pelo menos nos últimos cinco anos - que o 
grande erro nosso é essa política concentradora e que há necessidade de fazer~ 
mos uma reformulação. Temos que proceder a reformas no campo econômi
co e no campo social. Se não procedermos assim a situação- cada vez será 
pior. O quadro tétrico apresentado pelo Senador Marcos Freire, com emba
samento de números, de dados estatísticos corretos, dignos de credibilidade, 
do eco-nomista Rubens Costa, ficará ainda pior se nós não reorientarmos a 
nossa política económica neste País. Quero cumprimentar V. Ex,. por estar fa
zendo uma aprecíação da Mensagem do Governo, que deveria ser uma men
sagem não vazia, mas uma mensagem com conteúdo, em que o Governo faria 
uma avaliação do seu desempenho no ano passado e faria__a_s previsões para o 
decorrer deste ano, pai a possibilitar uma melhor orientação a todos os brasi
leiros, em particular àqueles que têm a responsabilidade de atuar no meio em
presarial brasileiro. Infelizmente, a Mensagem é muito vazia; não permite a 
V. Ex• observações mais profundas. Meus cumprimentos. 

O Sr. Marcos Freire (PE) --Permite V. Ex,. um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não, nobre Senador Marcos 
Freire. 

O Sr. Marcos Freire (PE) - O nóbre Senador Aloysio Chaves entoou 
loas à atuação do Ministé-rio da Agricultura, aos seus êxitos, ao-avanço. pro
gresso, ao novo paraíso rural brasileiro. Não vou desmenti-lo, porque seria 
parti pris; a minha posição é conhecida nesta Casa, mas acredito que esse pen
samento do ilustre Líder, Representante do Pará, talvez não seja comungado 
por todos os seus companheiros do PDS atual. Aqui tenho em mãos um re
corte do Diário da Serra. de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em que o 
ilustre Senador Saldanha Derzi, PDS; ex-ARENA, liderado de S. Ex,. o Sena· 
dor Aloysio Chaves ... 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Não apoiado. Eu é quem sou liderado do 
Senador Saldanha Derzi.-

O Sr. Marcos Freire (PE) - ... pensa de maneira diferente; é um dos 
vice-líderes da ARENA. Diz o seguinte: "Depois de se referir a diversas dis
torções, responsabilizando diretamente o Ministro da Agricultura, Amaury 
Stabile, e o Secretário-Dera! de Abastecimento, Carlos Viacava, apelou ao 
Presidente para que determine imediatamente uma total reformulação nesses 
setores e, se fosse o caso, até demitisse o Ministro e integrantes do segundo e 
terceiro escalões". Como vê V. Ex•. nem tudo são flores nos atraiais oficiais, 
porque enquanto o Senador Aloysio Chaves canta loas ao Ministro da Agri
cultura, pelo visto, um dos seus companheiros vice-Líderes do PDS, tem po
sição diametralmente oposta, mostrando as distorções no setor da Agricultu
ra. E chega até ao extremo a que nós, pobres homenS da Oposição, radicais, 

extremados, apaixonados, janlais chegamos. Eu, pelo menos, nunca pedi 3. 
demissão de S. Ex• o Ministro da Agricultura. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Senador Itamar Franco, eu fui citado no
minalmente por vârios dos seus ilustres aparteantes. Sem desejar truncar o 
discurso de V. Ex,., peço que seja benevolente para comigo e me conceda um 
novo aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Quero dizer a V. Ex• que mesmo 
que não fosse citado eu lhe daria com muito prazer o aparte. Tem V. Ex• a 
palavra. 

O Sr. Aloysio Chaves (PA)- Muito obrigado. O nobre Senador Marcos 
Freire, no estilo que lhe é peculiar, como homem do Nordeste- e tenho as 
minhas raízes também nessa grande parte do território brasileiro- pintou 
com cores um pouco dramáticas a observação que fiz, dizendo que eu men
cionei o País como se nós estivéssemos num paraíso. Realmente, não cheguei 
e nenhum de nós poderá chegar a tanto, nessa nossa frágil condição humana. 
O que afirmei, nObre Senador, e o que a Nação inteira conhece, é que o de
sempenho no setor agrícola foi excelente em 1979, e se pronuncia também ex
celente em 1980, graças a Deus, permitindo-nos vencer anos difíceis, de con
dições climáticas muito adversas, em beneficio da população brasileira e, sem 
dúvida alguma, da economia nacional, pela exportação dos nossos exceden
tes. O setor da pecuária tem sido, realmente, atingido por algumas providên
cias que os grandes interessados não julgam adequadas. Desejavam obter fa
vores adiciOnais do Governo. É uma matéria que permite exame e deve ser 
aprofundada, porque reconheço, conforme constatei, sobretudo no eixo da 
BR-010, Belém-Brasfiia, que as coridições de_ pecuáríã ·aa-Amazônia são com
pletamente diferentes das do_Leste e do Sul do Brasil, onde as fazendas são 
constituídas, estão organizadas, estão estruturadas e devem apenas receber 
um apoio para a sua expansão e para o desenvolvimento dessa atividade. Jâ 
na Amazônia, constitUir-- uiria fazenda fora das áreas dos campos naturais, 
com o desmatamento, com a substituição desse revestimento florestal. com ã. 
preparação de novas pastagens e de cercas, enfim, com todas as despesas que 
são exigidas, nas condições as mais adversas de clima e muitas vezes de isola
mento, pela falta de transporte, nã.o é a mesma coisa. Então, o tratamento a 
ser dispensado à pecuária na Amazõilia tem que ser urh tratamento diversifi
cado do tratamento que é dado à pecuária em São Paulo, no Rio Grande do 
Sul e, talvez, Mato Grosso do Sul, não sei, de sorte que o nobre Senador Sal
danha Derzi, que nãO é- meu liderado mas pelo contrário ê o meu eminente e 
ilustre colega, como o Senador Marcos Freire- e com ele dividimos no ano 
passado o ônus da liderança; e a coisa mais cômoda neste País é ser oposição, 
-o Senador Saldanha Derzriefletiu um ponto de vista pessoal, numa anâlise 
que pode até ter inteira procedência, mas que deverá ser apresentada ao Go
verno, sobretudo por ele que tem acesso em todos os canais abertos para a 
sua comunicação com o Poder Executivo. Portanto, as_r~trições que surgem 
são limitadas ao setor da pecuária, e não especificamente ao Setor agrícola, 
que foi o- que eu disse, realmente, neste momento. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Não Ex•, só um esclarecimento em função 
da afirmativa final do ilustre Senador Aloysio Chaves, S. Ex,. se refere, especi
ficamente e exatamente, àquele ponto que foi assinalado pelo Senador Paulo 
Brossard. S. Ex•, mostra, exatamente, que o financiamerito do setor agrícola 
sofreu aquela majoração de mais de 100% que foi invoCada pelo Senador Pau
lo Brossard. S. Ex• mostra, extamente, isso: que propôs o Senador Derzi aos 
produtores de todo o País que se organizem, também, para boicotar o Banco 
do Brasil que elevou de 12 para 36% os juros para finanCiamento da produção 
agrícola. Portanto, são palavras de S. Ex• e "vocês que são brancos que se en
tendam", porque é PDS versus PDS. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex' um aparte? (Assentimendo do 
orador.)- Nobre Senador Itamar Franco·, o discurso de V. Ex,. é uma análise 
da Mensagem Presidencial e, evidentemente, o assunto do debate se desviou 
um pouco. Mas, como fui citado, inclusive, pelo Senador Evelãsio Vieira, eu 
queria também dar a minha opinião sobre o problema da agricultura. No de
bate que travamos, sexta-feira passada, com o Senador Evelásio Vieira, tive a 
oportunidade de mostrar o seguinte: que o subsídio dado através do juro, evi
dentemente, depende da inflação e é claro que um juro de 34%, numa inflação 
de 78, é um subsídio maior do que um juro de 15%, 20%; Cm urna inflação de 
40%, é claro que é mais. De modo que, o que o Governo fez foi aumentar os 
juros, mas não diminuir o subsídio, cOmo ·aparentem.ente alguns pensam. Isso 
é uma coisa muito justa de ser realçada, porque é claro que, se a inflação 
é de 80% e nós cobramos apenas 30 ou 35, o- subsídio está sendo mais da me
tade da inflação. Mas, o que eu queria também observar a V. Ex• é que, do 
ponto de vista da Mensagem, V. Ex• acha que o Governo mudou de opinião a 
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respeito de certos posicionamentos no- que tan&e-à economia. Por exemplo, 
há aí uma observação a respeito da pofftica áo GOverno através das empresas 
estatais. h certo! V. Ext citou um ponto importante, mas, acho que o Gover
no está fazendo, além de uma a-utocrítica, corrigindo-o efeito de uma pOlítica 
que foi benéfica para certos efeitos e que continuara~ sendO be-néfica do ponto 
de vista do investimento, da criação de erriprego, do- aumento dO capital so
cial do País, mas, que deve ser compatibilizada com o combate à infl3.ção. E~ 
V. Ex• bem vê,- V. Ex• leu bem a Mensagem- quando se diz, nas pâginas 
33 e 34: 

"Finalmente, outra medida importante para o controle do defi
cit·do Governo foi a:·c-ríâção no âmbito da Secretaria de Planeja
mento da Presidência da República da Secretaria de Controle das 
Empresas Estatais, jã em funcionamentO. Seu principal objetívo é 
controlar os programas de dispêndio em itiveStimento das empresas 
estatais, com a finalidade de adequã-los à poHtica de combate a in
flação." 

Ê claro que toda vez em que investimos mUito, avançamos na formação 
de capital fixo, avançamos na produção industrial, avançamos no produto do 
País, mas, podemos criar problemas como o da inflação. Então, acho que o 
Governo estã, realmente, mostrando que usará os meios necessârios para 
combater a inflação. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Lamento que, só no final, V. Ex• 
tenha concordado nessa anâlise do debate da Mensagem Presidencial. 

Mas, Senador José Lins, a Mesa, presidida pelo ilustre Senador Gastão 
MUller, chama a atenção. Mas fiz uma anâlise rãpida e, por certo, outros Se
nadores vão ocupar a tribuna, analisando a politica econômica e social do 
Governo. 

Mas, antes de terminar, Sr. Presidente, vou encaminhar à Mesa um re
querimento de informações, pOrque ao contrãiíó-00 SenadOr José Uns. en
tendo que alguns dados precisam ser enviados ao Congresso Nacional para 
uma melhor anâlise. 

Mas, Senador José Lins, o que estranhamos, sobretudo nesta Mensa
gem, numa anâlise global, é que se tenta, mais uma vez, dizer os efeitos exter
nos em relação ao problema da inflação. 

Vou ler para V. Ex• o que diz o docUmento: RealizaÇões dõ Governo 
Geisel, 1974-1978, quando se reafirmou, naquele documento, o controle 
sobre a inflação, o que realmente não aconteceu, mas veja V. Ex• o que afir
mava o então Presidente Ernesto GeiSel. Segundo S. Ex•, os problemas ex
ternos, isso em 197-8, Dão riiUiTo"Cffstante, Ex•, rrias segundo S. Ex• oS proble
mas externos, o problema do petróleo, por exemplo, não mais se refletiriam 
sobre a economia do País, e estamos vendo que realmente isto não acontece 
ainda. A economia do País airida sofre os efeitos de problemas independentes 
da ordem interna e, principalmente, mais ainda, da ação das empresas multi
nacionais, abordada na- úitíriiã. sexta-feira pelo Senador Evelâsío Vieira. 

Sr. Presidente, peço desculpas e vou apenas encaminhar o seguinte re
querimento de informação a V. Ex•: 

Requerimento de Informações n9 , de 1980 

Sr. Presídente, 

Nos termos regimentais, solicito de V. Ex• as necessárias provi
dências no sentido de encaminhar à Secretaria de Planejamento da 
Presidência da República o seguinte requerimento de informações: 

1. Qual foi, em 1979, o resultado final da conta Canitais, do 
Balanço de Pagamentos do País com o exterior? ~ 

2. A quanto montou o ingreSSo de Empréstimos e Finan~ 
ciarnentos de médio e longo prazos, no ano referido? 

3. De quanto foram as Amortizações de médio e longo prazos 
efetuadas em 1979? 

4. Qual o total da despesa com Lucros e Dividendos no período 
anual em questão? 

5.- Qual o resultado do Balanço de Pagamentos brasileiro em 
1979 e de que forma ficou o demonStrativo desse reSultado? 

Justificação 

A Mensagem ao Congresso Nacional relativa ao ano de 1980, 
nem na sua Introdução, nem no item "A política de comércio exte
rior e a administração da dívida externa", faz referência aos dados 
que, no momento, estamos a solicitar à Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República. 

É certo que tais elementos, se bem que não de todo suficientes, 
pelo menos permitem, juntamerite com aqueles já conhecidos (cons-

tantes da Mensagem), uma aproximação de conjunto dos pagamen
tos realizados, em 1979, ao exterior. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1980 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Almir' Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. 
Srs. Senadores: 

Agrada-me constatar que a semeadora dos problemas relacionados com 
o empobrecimento das comunas brasileiras tem germinado de maneira satis
fatória, tal a freqUência de alentadores empreedimentos, provindos de dife
rentes setores que exercem real empenho no que concerne ao desenvolvimen
to municipal. 

Essa crescente reação dos municipalistas deve-se ao fato de ser tese acei
ta, os malefícios causados pela atual política tributária em vigot, concentra
dora de recursos nos cofres federais, em detrimento dos governos municipais, 
finalmente, o grande responsável pelo equacionamento dos problemas das 
comunidades interioranas. 

t bem verdade que o Governo Federal, alertado para os graves proble
mas constatados nas grandes cidades, saiu de um relativo imobilismo para 
uma ação mais concreta, principalmente, através da programação da Regiões 
Metropolitanas e, também, do programa das cidades de porte médio. 

Essa atitude deve-se ao fato de ser o êxodo rural o grande responsável 
pelo desordenado processo de urbanização por que passam as principais cida
des do País. 

Mas serão os programas atrâs referidos capazes de fazer reverter essa 
corrente migratória? Uma política que restítuísse ao Governo Municipal de 
gerê_ncia não seria mais aconselhável? 

Respostas para tais indagações não_ podem ser formuladas sem antes 
baseá-las em estudos sérios como os que vêm senda feitos pelo Congresso Na
cional e várias entidades de âmbito nacional e estadual. 

Assim é que, em setembro do ano passado, a CPI da Câmara Federal, 
sob a Presidência do ilustre Deputado Ademar de Barros Filho, que estudou 
o ·problema do empobrecimento dos Estados e Municípios, houve por bem 
convocar para depor naquela Comissão a AssociaÇão dos Prefeitos do Estado 
do Ceará - APRECE. Sobre este assunto -todo 0 Senado da República to
mou conhecimento, inclusive através da transcrição, nos Anais. dos depoi
mentos produzidos· pela entidade municipalista cearense, considerados pelo 
Presidente e vãrios integrantes daquela CPI, como uma das mais lúcidas e 
mais objetivas aJi chegadas .. 

O fato de ter sido convidada essa associação de um Estado nordestino, 
uma das raras, senão a úniCa a merecer essa deferência, já por si demonstra o 
alto conceito que essa entidade vem conquistando e consolidando, pela sua 
Obstinada e eficiente atuação, desde hã vários anos, no estudo dos problemas 
municipaiS brasileiros e no encaminhamento de propostas resolutivas, seja na 
área do Poder Executivo, seja: ·na área do Poder LegislativO. 

No meu primeiro ano de exercício do mandato de Senador de, infeliz
mente, reconhecida debilidade ante o brilho de tantas inteligências e as cinti
lações de tantas culturas que povoam este Plenãrio

1 
sempre procurei trazer ao 

debate assuntos sérios, seriamente tratados, todos da maior atualídade~ senão 
de absoluta_ urgência. 

Entre eles me impus destacar. por um velho compromisso de muitas dé
cadas, decorrentes de sincera e profunda convicção pessoal, o problema mu
nicipal brasileiro, até hoje sem um tratamento adequado à realidade do País, 
relegado, até agora, a um plano secundár~o, sem pr~oridade e nenhuma ur-
gência. - -

Nos meus pronunciamentos não poucas vezes me referi a essa combativa 
Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, autOra de dezenas de me
moriais dirigidos aos últimos Presidentes da República e a numerosos Minis
tros de Estado, analisando, caso a caso, a problemática institucional, a 
problemática de educação, previdenciária, creditícia, fiscal, administrativa, 
de saúde dos municípios e para cada uma delas propondo remédios e encami
nhamentos de soluções. 

Sempre presente em congressos nacionais e regionais de municípios, nos 
quais tem logrado unânime aprovação de suas teses, como aconteceu no últi
mo, em Curitiba, como bem pode testemunhar O ilustre Senador Lomanto 
Júnior, do qual participou, tem ela própria. (APRECE) promovido seus se
minários regionais e congressos estaduais, o último destes realizado em se
tembro de 1978, com a presença do atual Presidente da República, então can
didato, João Figueiredo, e direta participação de figuras de projeçãO nacional 
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como Virgílio Tãvora, então Vice-Líder do Governo nesta Casa, de José Lins 
de Albuquerque, de Rómulo de Almeida, de Celso Barros, entre outros. 

Na qualidade de Presidente da Comissão Organizadora desse Congresso, 
o terceiro, posso testemunhar o _alto_ nível desse conclave e o elevado espírito 
democrãtico que prevaleceu nas suas discussões, ouvidos com igual atenção 
os respectivos representantes das mais diversas correntes político-partidárias. 

Em minha atuação nesta Câmara Alta, muitas vezes me tenho socorrido 
de dados e informes da APRECE, sempre atualizada, dados e informações 
estes confirmados pela valiosa participação de meus ilustres pares nos apartes 
com os quais tenho sido honrado. __ _ 

No entanto, a atuação da Associação a que me refiro não fica nisso. V aí 
muito além. E o seu prestígio e credibilidade crescem. 

No momento ela lidera a implantação do Projeto Novo Município, em 
convênio com o Ministério do Interior, a Superintendência de Desenvolvi
mento do Ceará e o Co_rt__:s~lbo de Contas dos Municfpios, para planejamento 
e elevação de eficiência -administrativa de prefeituras cearenses. 

Astâ em andamento, em fase de ultimação, um convênio com o Minis
tério do Trabalho, visando ao treinamento e reciclagem de pessoal das prefei
turas, enquanto foi proposto, ao Ministério de Educação, convênio seme
lhante, específico para a área do professorado municipal do 1 ~ grau. 

Através de colaboração da SAREM_- Secr_etaria de Articulação dosEs
tados e Municípios, com recursos postos à disposição da APRECE, tera iníM 
cio, no corrente ano, uma série de Seminârios de Administração Municipal 
para prefeitos e pessoal do primeii'o escalão das prefeituras, estando progra
mados os do Maciço de Baturité na cidade do mesmo nome, da Zona Norte, 
em Sobra[, o dos Sertões Centrais, em Senador Pompeu, e do Vale do Cariri, 
em Crato: 

Junto ao Ministério da Fazenda e a Secretaira de Fazenda do Estado, co
labora a Entidade municipalista cearense na implantação do Projeto CI ATA, 
objetivando melhor instrumentalizar os municípiOS na área fiscal, 
capaçitando-os a bem lançar e bem arrecadar seus impoStos e outros tributos. 

Participa, tambêm, de um plano conjunto do Ministério da Saúde, Secre--
taria de Saúde e INAMPS, visando a elevar a eficiência e aumentar a pre
sença dos municípios nas aÇões de saúde no interior do Estado. 

É notória a_ colaboração da APRECE com o Consell;lo de Contas dos 
Municípios e com a Secretaria para Assuntos Municipais, nas iniciativas des
ses órgãos. 

Objetivando a regionalização do estudo da problemática municipal cea
rense, a APRECE instaloJ.l suas secções regionais, do Vale do Cariri, com 
sede em Barbalha e do Baixo Jaguaribe e Litoral Leste, com sede em Aracati. 

Srs. Senadores, esta tão ampla gama de atividades exercidas pela Asso
ciação dos Prefeitos do Estado do Ceará, vencendo tão difícil conjuntura lo
cal marcada pela pobreza e pelo subdesenvolvimento, precisa ser anunciada 
aqui, embora neste sucinto relato, para justificar a audaciosa pretensão dessa 
entidade em promover este ano, em agosto ou setembro na Capital cearense, 
um certame de caráter nacional, já em adianuida fase de planejamento, deno
minado i' SEMINÁRIO BRASILEIRO DE ESTUDO DE ALTERNATI
VAS DE DESENVOLVIMENTO DOS MUN!CIPIOS. 

Pelo que conheço da ação da APRECE, porque dela diretamente partici
po, pelo que dela conhecem meus ilustres pares, os Senadores conterrâneos 
Mauro Benevides e José Uns de Albuquerque, pelo que dela tem conheci
mento toda a bancada cearese na Câmara dos Deputados, a começar pelo seu 
Presidente Dep. Flávio Marcílio, que com a entidade sempre colabora, pelo 
que dela conhecem a CPI de Estudo do Empobrecimento dos Estados e Mu
nicípios e seu ilustre Presidente Dep. Ademar de Barros Filho, é fâc1l acredi
tar na sua plena capacitação, na sua ampla credibilidade para planejar, orga
nizar e levar à realização esse magno certame. 

Por acreditarmos nos elevados objetivos do conclave, por não termos 
dúvida de sua viabilidade, por estarmos certos da excelente oportunidade de 
sua realização, aceitamos o compromisso de não apenas divulgá-lo no Con
gresso Nacional, mas coordenar entre Senadores e Deputados uma Comissão 
Nacional desse Seminário, a se instalar aqui em Brasília, com apoio das Me
sas Diretoras de ambas as Casas do Congresso, de modo a que o aconteci
mento ganhe a merecida e necessâria dimenção nacional. 

Há, sem dúvida, um despertar da consciência brasileira para o problema 
municipal. Fala-se, cada vez com mais -insistência e ímpeto, de um novo posi
cionamento político face a realidade municipal. Ganha ressonância a tese de 
que o verdadeiro desenvolvimento é o somatório do desenvolvimento indivi
dual de cada município. A nova expectativa bniSHeira se volta para o aprovei
tamento a curto e médio prazos das potencialidades municipais do País, cuja 
eclosão depende de medidas prontas, prâticas e concretas de estímulo e apoio. 

O Sr. Lomanto Jr~ _(_B_A)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Lomanto Jr. (BA)- Nobr.e Senador Almir Pinto, V, Ex• mais uma 
vez analisa a problemâtica municipal, assunto que tem sido, efetivamente. c 
que tem tido, efetivamente, em V. Ex• um dos ardorosos batalhadores nesta 
Casa. Evidentemente, Senador Almir Pinto, urge uma providência neste Pais 
para fortalecer a comunidade municipal, atriOuir-lhes maiores recursos para 
que ela possa desempenhar a sua alta missão como célula básica do organis
mo nacional. V. Ex• traz hoje aqui contribuição que vem dando u Associac,;ào 
dos Prefeitos do Estado do Ceará, nesse trabalho admirável que nós acomp~l
nhamos em favor dos municíplõs brasileiros. E, agora, anuncia para o próxi
mo mês, ou para o segundo semestre deste ano, a realização do prim~iro Sc
minário de estudos de Alternativas de pesenvplvimento de Muni~ipío!'o. 
V. Ex• tem o meu apoio, a minha colaboração. Já recebi o convite. o ~huma· 
mente para participar daquele seminârio, e recebi o convite daquela asso
ciação por seu intermédio. V_. Ex• me terá ao seu lado, aqui. como também a 
minha presença naquele conclave para levarmos a nossa contribuição, a con
tribuição de um homem que, como V. Ex•, tem dedicado toda a sua vida. 
todo o palmilhar da sua carreira política, na sua vida pública, nos caminhos 
da sua vida pública, na defesa dos municípios, mostrando que somente utra· 
vês dos municípios, do seu fortalecimento, atin-giremos- com maior rapide.t o 
sonhado desenvolvimento nacional. Esta é a minha afirmação na tarde de 
hoje ao seu brilhante discurso de apoio a esse conclave e dizer, mais uma vc/, 
a V. Ex• que continuamos juntos, lutando para que os municípios tenham. 
realmente, um destino melhor. Precisamos ativar, aqui neste Congresso. a rc~ 
forma constitucional no que tange a uma nova distr"ibuição de renda em favor 
dos municípios. Não é possível inais mantermOs a municipalidade na situação 
de indigência em que se encontra. A Nação precisa compreender que sem essa 
injeção de recurso os municípios não podem desempenhar o seu papel pre
ponderante no fortalecimento da Federação brasileira. 

O SR."ALMIR PINTO (CEf_:Agradeço sensibilizado o aparte de V. 
Ex • e digo a V. Ex• que a Associação dos Prefeitos do Ceará sente-se por de
mais honrada com o apoio de V. Ex• e honradíssima com o apoio que, de cer
to, prestará a esse empreendimento no Congresso Nacional. 

O Senado, por tantas manifestações individuais de Senadores das mais 
diversas correntes partidárias e dos ma"is díferentes Estados, tem sido muito 
sensível ao problema municipal. Cogita-se da criação de uma Comissão Téc
nica para cuidar dos problemas dos municípios. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA) - V, Ex" permite um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Pois não. 

O Sr. Lomanto Júnior ( BA) - Aliás, foi criada e aprovada pelo Senado e 
é, realmente, hoje uma resolução desta Casa. E esperamos que a Presidência 
possa, o quanto antes, instalar a Comissão dos Municípios que será o grande 
fórum de debates da problemática- municipal. 

O SR. ALMIR PINTO (CE) --É alvissareira a notícia para os nossos 
municípios. 

Parece, portanto, hora altamente oportuna para o Senado se engajar no 
Seminário proposto pela APRECE do qual deverá salr, sob a forma de livro. 
"O Modelo Alternativo do Desenvolvimento dos Municípios'\ a ser elabora
do a partir de documentos estudados no Seminário, do Relatório da CPI de 
Empobrecimento d_Qs Estados e MunicípiOS-. estudos esparsos sobre a vida 
municipal, por uma ComisSão de Alto Nível, de nomeada nacional. a seres
colhida pelo próprio Seminário, 

A proposta inicial do sumário- desse livro. "O Modelo Alternativo do 
Desenvolvimento dos Municípios", que poderá sofrer modificações na fase 
de sua organizaÇão,· seria dívidido em 6 (seis) capítulos, assim distribuídos: 

Capítulo Primeiro: 

POBREZA E EMPOBRECIMENTO 

a) Os Fundamentos Estatísticos da Pobreza e do Empobrecimento dos 
Municípios. 

b) Os Fundamentos Sociológicos e Econômicos do Fenômeno. 
c) A Reversão ,das Expectativas a Curto e Médio Prazos. 

Capítulo Segundo: 

DESENVOLVIMENTO JURIDICO-INSTITUCIONAL 

a) Reformulação Constitucional. 
b) Reformulação da Legislação Ordinária. 
c) Reformulação das Leis Orgâi11cas. 
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Capítulo Terceiro: 

DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO 

a) Reformulação dos Procedimentos Administrativos: Prefeitura e Câ
mara. 

b) O Exercício da Autonomia. 

Capítulo Quarto: 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
INTER VEN!f:NCIA DO MUNIClPIO 

Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinária de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 560, de 1979, do Senador 
Qrestes _Quércia, solicitãndo o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
nl' 231, de 1978, de sua autoria, que íntfodui-modificações na Lei n~' 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Garantia do Tempo de Ser-

a) Nos Procedimentos de Educação viço~ 
b) Nos Procedimentos de Saneamento, Saúde e Preservação do Meio 

Ambiente. 
c) Nos Procedimentos de Assistência Social 
d) Nos Procedimentos de Preparação, Locação, Remuneração e Estabili

dade da Mão-de-Obra. 
e) Nos Procedimentos relacionados com a preservação da cultura e aten

dimento das necessidades esportivas, de recreação e lazer. 

CapítUlo Quinto: 

DESENVO-LVIMENTO FISCAL-TRIBUTÁRIO 

a) A Nova DefiniÇão do Sistema FiscaL 
b) A Expectativa da Distribuição da Renda Pública visando à Gradual 

Inversão da Participação das Rendas Públicas. 
c) A Expectativa da Distribuição dos Encargos Financeirõs pelo Aumen

to Gradual na Participação das Rendãs.. 

Capítulo Sexto: 

DESENVOLVIMENTO ECONÓM!COCFJNANCEIRO 

a) ParticipaÇão Direta na GCS:tão da Economia Local. 
b) Expansão e A:poio aos Suportes Tradicionais da Economia Local. 
c) Identificação de novas Alternativas de Expansão da Economia Local. 
d) Participação dos Municípios da formulação e na execução dos Plane

jamento nacional, regional e estadual. 
Co mó vêem Vossas EXcelências, ado ta uma posição arrojada, mas obje

tiva, procurando urna solução integral, racional, de aplicabilidade numa rea
lidade conhecida. 

E claro que esse projeto reconhece, como primeira dificuldade, que o gru
po que redigirá o Modelo terá que apresentar um mfniriio de identidade e coe
rência para que a integiação e racionalidade resultem do equilíbrio da inter
pretação da realidade estudada. 

A segunda dificuldade deverá ser identifiCada no campo de sua apli
cação. O modelo terá que propor modificações que possivelmente serão pro
fundas, articuladas, coerentes entre si, embora devam ser mais simples do que 
a atuat sistemática de ação que reflete tendências individuais geradas eni cada 
setor de decisão que, na prática, se contlitam e prejUdicam, quando não anu
lam, os objetivos perseguidos. 

Entendo, Srs. Senadores, que os propósitos do Seminário devem ser ten
tados, encorajados e facilitados em termos de apoio. 

Estou certo, ao mesmo tempo, que o pleito da Associação dos Prefeitos 
do Estado do Ceará, para que se forme uma COinissão Nacional, sCrã aten-
dido, bem recebido nesta Casa do Congresso. E quando, instalada a Comis
são talvez ainda este mês, daqui partirem as delegações que visitarão todas as 
Capitais brasileiras para contatos com Governadores e Assembléias, Prefei
tos e Câmaras, jornais, rádios e televisões, d"aqui saírão Com a prestigiosa co
bertura das representações estaduais de cada Estado. 

Se cabe a nós, cearenses, a honra da iniciatiVa- do empreendimento, esta
mos dispo-stos a ceder, com alegria e humildade, os IOUIOS da vitória final à
queles que mais fizeram por merecê-los. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a pilÍavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

tos. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERA PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Não há mais oradores- inseri-

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 561, de 1979. do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquívanientõ do Projeto de Lei do Senado 
n~' 234, de 1978, de sua autoria, que acrescenta os§§ 51' e 6{' ao art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n~' 562, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o-desúqijíVaiiierito do Projeto de Lei do Senado 
nl' 296, de 1978, de sua autoria, que altera a redação da alínea a do art. 71' da 
Le-{fll' 605, de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobr~_o repouso semanal remu
nerado e O pagamento de salário rios dias feiiados, civis e religiosos. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento nl' 563, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, soliCitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n~' 297, de 1978, de sua autoria, que altera a redação do caput do art. 91' da Lei 
n~' 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de acidentes do 
trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências. 

-5-

Discussão, em turllo Unico, do Projeto de Lei da Câmara n'? 28, de 1977 
(n9 1.100/75, na Casa de origem), que altera a redação do capur do art. 687 da 
Lei n' 5.869, de I I de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 1.115, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. 

-6-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl' ll, de 
1979, do SenadOr-Orestes Quércia, qUe modifica a rédação do§ 41' do art. 543 
da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n' 1.141, de 1979, da Comissão: 
- de Redaçào, oferecendo a redação do vencido. 

-7-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 205, de 
1979, do Senador Franco Montoro, que permite a prisão civil do devedor, 
quando, por dolo, não cumprir a decisão judicial, tendo 

PARECER FAVORAVEL, sob n' 966, de 19~79, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. 

-8-

DiscusSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nl' 145, de 
1978, do Senador Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 81 da Lei nl' 
5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 1.176 e 1.177, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

-9-

Discussão, em primeiro turnó, do Projeto de Lei do Senado nl' 66, de 
1979, do Senador Orestes Quércia, acresçeniªndo çlispositivo à Consolidação 
das Leis do TrabaÚ1o, para o fim de assegurar estabilidade provisória ao em
pregado que ajuíza reclamação trabalhista contra o empregador, tendo 

PARECERES, sob n's 747 a 749, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade e, no 

mérito, favorável; 
- ~e Legislação Social, contrãrio, com voto vencido dos Senadores 

Humberto Lucena e Franco Montoro; e 
- de Finanças, contrário. 
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-10-

MATERIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado nq 33, de 1978, do Senador Orestes Quércía, re
vogando o§ 3• do art. 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho de 1971, que regulou 
a organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estâ ~ncerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 10 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE6-3-80 ÉQ(]E~ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EVANDRO CARREIRA (AM. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Sr, Presidente, Srs. Senadores. 

Dezenas de temas se atropelam na nossa retentiva, por decorrência mes
mo do tumulto partidário e das nossas carências sociais. No entanto, o ilustre 
Senador Lázaro Barboza, ao seu debruçar sobre o problema das enchentes, 
tema momentoso, da maior evidência, nos decidiu em favor do mesmo - o 
apocalipse ecológico. 

Começa o homem a sentir a reação dos fatores naturais, depois de uma 
seqUência milenar de insultos que hoje desaguam no grande cataclismo ·das 
enchentes, principalmente no nosso mui querido Brasil. 

Começa o homem a--se conscientizar, em virtude desse acender de luz no 
grande painel da natureza, de que ele não é um ser à parte e não foi colocado, 
no Planeta Terra, por Obra e graça de um instante milagrosol Não! Ele se 
conscientiza de que é parte de um plano cibernético, é parte 9e uma harmo
nia, de uma sinfonia natural. 

Hoje, ele tem certeza de que a sua diferença em confronto co·m os outros 
seres que ele chama de inferiores é apenas uma diferença cortical; hoje, ele 
sabe que a própria embriogênese confirma todo o processo evolutivo pelo 
qual passara até atingir esse patamar de último elo ná escala fitozoológica. 

Hoje o homem sabe que ele ê exatamente o último arranjo de todo o la
bor biológico do Planeta Tetra, e talvez de todo o macrocosmos. 

Hoje concluí-se que a vida hominídea talvez seja impossível em outros 
planetas que orbítem em outros sóis espalhados pelas infindáveis galáxias. 

A Terra condicionou fatores tào setoriais, tão mini1sculos para a depen
dência do fenómeno vital, que talvez seja impossível que isto ocorra em outro 
planeta. Há necessidade de um afastamento preciso da estrela que lhe fornece 
energia; há necessidade de uma camada atmosférica precísa; há necessidade, 
portanto, de toda uma interdependência de fatores para que o fenómeno vital 
ocorra num planeta que orbite em torno de uma estrela. E este fenômeno 
ocorreu no Planeta Terra. 

O milagre da vida aconteceu e foi elaborado ao sabor de milhões e mi
lhões de anos, numa iteração que só a consciência cósmica; só_ Deus, na sua 
infinita sabedoria, pode traçar todos os parâmetros e elucidar todas as con
junturas. 

O homem não tem ainda, condições nem caP3cidade de ajuizar precisa
mente sobre a origem da vida, até hoje não conseguiu penetrar na célula ner
vosa, até hoje ainda discute o problema da acupuntura sem chegar a uma 
conclusão válida. O homem aínda desconhece fepômenos biog-ºfmiços funda~ 
mentais; agora que ele adentra no conhecimento de uma genética ainda trôpe~ 
ga; agora que ele está tentando uma engenharia incipiente no campo da gené
tica; agora que ele descobriu que o âcido ribonucleico dá ordens a outro para 
cumprir mensagens. 

O homem entendeu e admitiu, como últimà coisa, que ele é inequivoca
mente a última e a primeira coisa do Planeta Terra. Aqui chegou, por ordem e 
graça divinas, e tem o direito de arrumar a natureza ao seu talante, tem o di
reito de agir a seu bel-prazer, e começou, desde aquela ~poca, graças ao seu 
movimento em pinça, do polegar com o indicador, a polir a pedra de sílex, a 
construir palafitas, a habiic:ir cavernas e a somar um imensurãvel arsenal de 
instrumentos que passaram à modificar a natureza e a agredi-la. Esta agres~ 
são já depredou o Saara: hoje sabe-se inequivocamente, que o Saara era uma 
grande floresta, destruída por civilizações que nos antecederam. Nós, no Bra-
sil, especificamente, destruímos a Floresta Atlântica~ ~ 

O nosso ilustre Senador Almir Pinto fala num desmantelamento. Exata
mente isso; houve um desmantelamento do equilíbrio biológico do Planeta e 
nós estamos começando a sentir as conseqüências, estamos começando a sen
tir os primeiros sintomas da grande síndrome que vai angustiar as populações 
do terceiro milénio, se nós, homens deste fim do_segundo milénio, não tiver
mos a percuciência, a sabedoria, o desprendimento, a autocrítica, Sr. Presi~ 
dente, para parar e racioclnar, parar e reexaminar e avaliar este instante que 
se nos assemelha à vinda do apocalipse. 

O homem precisa, antes de mais nada, se deter ness'a corrida que ele cha· 
ma de progresso. Serã que é progresso mesmo esse esforço atropelante e de
senfreado à procura de um princípio hedonístico que nunca chega? 

Sr. Presidente, será que, diante de tudo isso, serã que diante dessa catás
trofe que assoberbou cidades, destruindo vidas, inutilizando patrimônios, se
rã que diante de tudo isso nós ainda continuaremos a produzir motosserras, 
será que ainda continuaremos a facilitar e a incentivar a devastação? 

Pergunto às Forças Armadas da minha Pátria, onde é que está o perigo 
de guerra? Onde é que estâ o perigo de subversão? Onde está esse perigo, Se
nhores? Onde estã a Sorbonne brasileira? Onde está a Escola Superior de 
Guerra? Onde é que está o Estado Maior das Forças Armadas, que não se 
debruçam sobre esse perigo iminente? O perigo de destruição total. 

O momento é um momento de guerra. Importa urna posição imediata, 
uma posição de fiscalização e de reposição deste patrimônio arbóreo que foi 
destruído, que foi queimado, que foi depredado pela preocupação monetaris
ta, pela preocupação imediatista e consumista de uma sociedade capenga, va
letudinária, completamente superada, que só se preocupa em favorecer e cul
tuar o seu bezerrinho de ouro que ê a sua cadernetinha de poupança, ou a sua 
mansão, ou o seu pé-de~meia e, diante desses falsos valores, que o futuro se 
perca na voragem das cinzas das queimadas. da fome. do seqUestro, do terror, 
do homicídio, do abandono do menor, do canibalismo das megalópoles. 

Sr. Presidente, eu me rejubilo nesta hora, ao registrar nos Anais do Sena
do, a posição de consciência tomada por cinqUenta países através da fina flor 
da sua cultura científica, criando uma consciência universal através de um ór~ 
gão internacional em defesa do património natural do planeta Terra. O tema 
me diz de perto, pois se relaciona com o lÍitimo grande elo da cadeia biológica 
do nosso planeta que é, exatamente, a Biota Amazónica. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- V. Ex• me permite, nobre Senador? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (AM)- Com muita honra, nobre Se
nador Luiz Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Meu caro colega, a natureza, seja no reino 
animal ou no reino vegetal. irracionais ou racionais, mas ninguém se livra dos 
parasitas. Na nossa política, também, ninguém se livra deles. Mesmo o tuba· 
rão, o mais terrível, o mais voraz dos peixes, mesmo este, com toda a sua v a· 
lentia, toda a sua voracidade ele não se livra da rêmora, aquele peixinho de20 
ou 30 centímetros que se gruda na sua cabeça e fica se deliciando com o ban
quete do tubarão quando ele estraçalha os out~os peixes, come antes do que o 
pfópiío assaltador, do que o próprio predador. Valho-me desta imagem, meu 
caro colega, para dizer a V. Ex•, sem nenhum propósito de lisonja, que em re
lação aos discursos de V. Ex• eu não sou um aparteante, sou uma simples rê
mora e fico aqui do meu canto a me deliciar-Com a sua invejável cultura. Mui
to obrigado, Senador Evandro Carreira. 

O SR. EV ANDRO CARREIRA (AM) - Nobre Senador Luiz Cavai
cante, eu é que me curvo com humildade diante do seu aparte, aparte encora
jador, estimulante e que me faz compreender a necessidade de continuar esta 
luta e a certeza de que não estou sozinho, a certeza de que hoje o Brasil, um 
País cujo território ·se expande desde o Equador até o Trópico_ de Capricór
nio, um País que possui todos os climas, que possui todos os nichos ecológi
cos, um País que tem a responsabilidade de guardar no seu seio a maior parte 
da Hiléia Amazónica, cerca de 250 milhões d-e hectares de selva densa, um 
País que possui todas as dádivas da natureza, este Pais, ltoje, preocupa-se em 
discutir o sexo dos anjos, mas não se debruça sobre o problema mais angus
tiante, o problema mais asfixiante, que é exatamente o problema da conser
vação da natureza brasileira. 

Pergunto-me, às vezes, se não estou fora de época, no entanto, o seu 
aparte, meu ilustre Senador, conscientiza-me, dá-me a certeza de que não es
tou extrapolado. Foi o esforço hercúleo do estudo e da pesquisa no âmago da 
selva amazônica, que me leváu à conclusão de que a problemática brasileira é 
função da problemática amazôniCa, e esta, a prOblemática amazónica só en
contrará Solução no estudo e pesquisa do seu fenómeno biológico, 

Conclui-se que o problema brasileiro é o grande problema amazônico, 
um problema biológico. 

O Brasil está a exigir um coffipOifamento naturista, um comportamento 
que deve entrar em harmonia com os recursos naturais. 

Tomemos o problema da dívida externa, o Brasil continua naquele ciclo 
vicioso, i~porta petróleo-para mover-as máquinas que produzirão bens para 
importar mais petróleo, ciclo vicioso; causação circular cumulativa, no dizer 
de Gunnar Mirdhal, quando ele teria que romper esse ciclo, teria que assumir 
com coragem o moinento, teria que ser temerário o Brasil; teria que romper 
estruturas e partir para um comportamento desenvolvimentista naturista, 
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obediente a uma informação biológica, ecológica, maís acentuada, predomi
nante. 

O conceito de desenvolvimento e de progresso pai-a o Brasil têm que pas
sar por um exame axiológico, um exame crítico. 

Talvez o conceito de progresso no futuro não seja o conceito de agora. 
A decisão de produzir energia para cada vez mais consumir energia e al

cançarmos a megatecnologia, -a tecnologia de ponta, talvez esteja superada. E 
o momento dessas luminárias que resplandecem no céu do Senado seja uma 
demonstração eloqUente do nosso erro. O desperdício dessa luz é uma prova 
irretorquível do erro adotado pelos nossos caminhos econômicos. E exata
mente este fato que nos obriga a pedir um exame, uma crítica de valores. 

O Brasil estâ numa encruzilhada como toda a humanidade; importa um 
exame crítico. Será que constitui progresso, rilCSino, o fato de andar de paletó 
e gravata, na zona equatorial? Será que é progresso,- mesmo; comer enlata
dos? Serâ que é progresso_ mesmo tentar, cada vez mais, produzir energia, 
concentrar e aglutinar populações nas megalópolcs? Serâ que isto é progres
so? Serã progresso tudo _isto? 

Importa um exame crítico e profundo. Talvez esseS caminhos não corres
pondam ao próprio -eqUilíbrio hemostãtíco do homem. Estarão os nossos 
neurônios, estará o nosso corriplexo nervoso capacitado a suportar um im
pacto cada vez mais crescente de uma civilização sôfregã de energia e veloci
dade acelerada à procura sempre, cada vez mais, de uma tecnologia ultra
sofisticada? Será que- tudo isto não está a exigir um exame críticO?_ 

Jã fizemos um estudo comparativo entre um momento de prazer de um 
homem que vive em cantata com a natureza e um momento de prazer de um 
homem que vive estressado numa megalópole. - -

O Sr. Luiz Cavalcante (A L.) - Nobre Senador, permita-me V. Ex' 
acrescentar uma pergunta aos seus muitos serás? 

O SR. EVANDRO CARREIRA (AM.)- Com muita honra. 

O Sr. Luiz Cavalcante (A L.)- Será que o terrorísmo não é um simples 
corolário dessa concepção de progresso? 

O SR. EVANDRO CARREIRA(AM.) -- Exatamente, nobre Senador. 
V. Ex' traz uma parcela importantíssima ao efenco de fatores e de argumen
tos que justificam um exame crítico do que nós chamamos de desenvolvimen
to e progresso. A marginalidade, nobre Senador, não será um produto desta 
civilização antropófaga, -dessa civilização canibalesca que nós construímos? 

Já afirmei desta tribuna que a lei de conservação do indivíduo, uma lei 
biológica e eterna, tería condicionado o encaminhamento do homeiD n-Cssa 
vereda tecnológica e instrumentalista. No entanto, o exacerbamento, a hiper
bolização dessa tecnologia de instrumentalização, para modificar e alterar a 
natureza chegara a um ponto crítico, que exige uma parada para pC:nsar. 

A lei de sobrevivência do indivíduo favoreceu ao homem a sua hegemo
nia sob as demais espécies do planeta, permitiU-lhe a criação e o desenvolvi
mento de sua capacidade neuronal, não teria chegado o momento de satu
ração? O mómento crít1Co? Além do qual ocorreria uma regressão? 

Eu sei que a divagação é filosófica, mas, meu ilustre Senador, importa 
nesta hora difícil, nesta hora de encruzilhada, uma preocupação de ordem on
tológica e teleológica: o homem precisa se colocar cm face da sua origem e do 
seu destino, não permitindo que seja conduzido por f~tores que ocorreram, 
que surgiram e apareceram depois do seu nascimento. 

Essa sofisticação" teCnológica está i exigir de nós um exame sério, para 
não perdermos o sentido da verdadeira estesia e compreendermos a maravi
lha do trabalho biológico de uma árvore. 

Senhores, eu tive oportunidade de ver no meio da selva uma fábrica de 
celulose equivalente a um edifício de dez andares, iluminado por um.a usina 
de 50 mil quilowatts, uma fábrica capaz de produzir 750 toneladas dC celulose 
por dia. À noite, nobres Senadores, o espetâculo parecia magnificente; um 
prédio de dez andares, com 200 metros de largura Por 500 de cumprimento, 
completamente iluminado, iridescente, faiScando como um diamante perdido 
na selva. 

Mas, Senhores, olhando aquela incandescência não deixei de olhar, tam~ 
bém, para uma outra irização, um deslumbramento muito maior, a maravilha 
fisiológica, o milagre bioquímico, que ocorria numa casúlnheira de 60 metros 
de altura, extraindo nutrientes de urna biomassa tênue e misteriosa, um labo
ratório fantástico, onde foi-Çis e seres desconhecidos se entregam a um labor 
cósmico ainda indecifrado. 

Eu via o esforço daqUela árvore na ânsia de captar luz, no seu heliotro
pismo, numa ânsia de fotossíntese e numa angústia de" assimilação de carbo
no; porém outros que me acompanhavam, bitolados pelo consumismo e ime
diatismo da sociedade antropófaga, não tinham olhos nem ouvidos para ver e 
ouvir a maravilha bioquímiCa daquele universo diferente, a marãvmia fisioló~ 

gica da árvore, achavam muito mais bela a figura da fábrica de celulose ilumi
nada. 

Para o monetarismo era muito mais civilização, era muito_ mais realida
de, era muito maiS verdade um edifício de dez andares iluminados no meio da 
selva, do que milhões, milhões e milhões de ârvores, num trabalho ciclópico 
arrancando da terra a nutrição, limpando a atmosfera e trabalhando dia e 
noite para assegurar a vida do homem no planeta. 

t esta a realidade, Senhores, que, infelizmente, o imediatismo, a necessi
dade de encher o estômago, a lei da sobrevivência do indivíduo empana, obs
curece, anuvia e não deixa que o homem veja a realidade verdadeira, natural, 
a que ele pertence, que ele integra. 

O homem não existe fora da natureza, Senhores; o homem é tão divino 
quanto o parasita a que se referira O ilustre Senador Luiz Cavalcante; o ho
mem é tão divino quanto a baleia que, agora, está ameaçada de extinção. Essa 
baleia que devora, em média, três toneladas de algas marinhas por dia. 

Tiustre Senador, sabeis que essas algas precisam ser devoradas pelas ba
leias para haver um equilíbrio biológico nos mares, do contrário, elas são ca
pazes de invadir os manguezais, são capazes de invadir os rios, são capazes de 
através um processo de mutação natural, penetrarem nos rios desequilibran
do a ictiologia fluvial. 

Tudo integra, tudo pertence a uma sinfonia natural que o homem, na sua 
estultícia teima em quebrar, teima em romper e, Por isso, ele hoje é vítima do 
câncer, ele é vítima do stress, ele é vítima da marginalidade. E hã de chegar o 
momento em que, se não fizer um exame crítico e não modificar os parâme
tros do chamado progresso e desenvolvimento, hã de chegar o dia em que 
para sair de Casa, terâ que estar acompanhadO de um batalhão de guarda
costas, ou em um carro blindado. 

Srs. Senadores, eu lhes pergunto: valerá a pena viver em uma sociedade 
onde não se sabe se o filho que foi para a esc_ola, ou se a esposa que foi ao su
permercado, foram vítimas da marginalid3.dC? (Muito bCm! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE6-3-80E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

No u1timo dia da sessão legislativa que se encerrou a cinco de dezembro 
último tivemos a oportunidade de, no exercfcio_da Liderança do MDB, fazer 
uma análise crítica da situação nacional, em seus aspectos político, econômi
co e social. Não negamos certos índices de crescimento econômico, que foi 
buscado a qualquer título pelos Governos que- se sucederam após 1964, mas 
procuramos ffiostrar que taxas de PrOduto Interno Bruto, reservas em divisas, 
rendas per capita e modernização da economia nem sempre estão intima
mente associados à melhoria das condiç.ões de. vida do povo. Exatamente o 
que ocorre entre nós... . 

Vivemos sob um modelo concentrador da fenda e da propriedade, que 
não leva em consideração aquelas necessidades m~is essenciais para o homenl 
que trabalha. Daí porque a crise que o Brasil atrav~sa não é apenas econônli
ca, mas também profunda e gravemente uma criSe social. 

Realmente, como já advertíamos naquela opdrtunidade, o ano de 1979 
se encerraria com um índice Inflacionário praticamente duplicado em relação 
ao exercício ·anterior. Por sua vez, a dívida exter_na ulirapassaTia os cinqüenta 
bilhões de dólares, enquanto a dívida interna iria muiÍ(J além dos quinhentos 
bilhões de cruzeiros. · · 

Ora, Sr. Presidente, tudÔ isto fazia com que, no apag~r das luzes, a Opo
sição, nesta Casa, apontasse distorções rla pblítica goVernamental que há 
muito estavam a esperar medidas de alcance para se pôr um paradeiro à crise 
financeira, à crise económica e l" crise social que esmagam a. sociedade brasi-
leira. . 

Mas, o Governo, como que esperando que cerrássemos as nossas portas, 
só algumas horas depois anunciaria medidas excepcionais, in"Clusive a desva
lorização do cruzeiro frente ao dólar, numa base de 30%. Isto significava que 
o Poder Legislativo não era levado na devida conta, porque o elenco das me
didas adotadas deveria passar pelo crivo do Congresso NacionaL No entanto, 
esta Ca~a, que representa o povo, foi marginalizada, pois se esPerou, justa
mente, o recesso parlamentar par:J. se editar o pacote de dezembro. 

Esta situação tornou-se tão mais preocupante e tão mais vulrlerãvel, ain
da, porque caiu no domínio público que a decisão daquela desvalorização ha
via transpirado com antecedência, de tal forma que especuladores vários se 
beneficiaram com bilhões de dólares, depoisitando vultosas quantias no Ban
co Central, para diminuir -assim os seus débitos externos, que, em termos de 
cruzeiros, seriam acrescidos com a desvalorização. Acobertados, pois, por 
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1nstruçt1cs ofiCiais, os depósitos feitos como ·que transferiram à Nação os ô
nu:-. n.:pcntinamente quase que duplicados. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores o Governo que se instalou sob a égide de 
um movimento político-militar, dizendo-se contra a corrupção, estã na obri
gação de esclarecer a opinião pública se realmente são procedentes as versões 
de que blihôes c bilhões foram lucrados por particulares à custa desta medida 
governamental. Por isso mesmo, solicitamos à Liderança do Governo que es
clareça quais as empresas e quais as pessoas que efetivaram operações de de
pósito com moedas estrangeiras, nó Banco Central,- em que montante e em 
que <..lata, dentro dos trinta dias antériores à maxidesva!orização procedida no 
dia 7 de dezembro. Que a Uderança do Governo- que, aqui, tantas vezes, se 
:-.usceptibiliza, quando juJg"ã-qt.ie estamos levantando suspeições sobre a honra 
governamental -esclareça, em especial, quanto foi depositado- no Banco 
Central, especificadamente nos dois ou três dias anteriores àquela desvalori
.t:açào, estabelecendo uma comparação com a média de depósitos no·rmat~ 
mente efetivados na respectiva carteira do Banco Centr3f. 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Nobre Senador, permite V. Ex• um 
aparte'! . --· 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Ouviremos V. Ex• logo mais. 

Solicitamos, Sr. Presidente, à Liderança do Governo, que nos dê a re
lação dos contratos de câmbio, com respectivas pessoas físicas ou jurídicas 
que patrocinaram essas operações de câmbio, fechados nos dias antecedentes 
ü maxidesvalorização. = · 

Essas, a!iás foram qUeS-tões que· afloraram pela -iinprerisa, inclusive por 
iniciativa da Associação dos Jornalistas Econômicos- de Brasília, e que não 
podem ser esquecidas, principalmente- neste instarite, em que o Congresso Na
cional - e especialmente o Senado Federal- realiza a sua primeira Sessão 
Ordinária. Por isso mesmó, como Senador da República, como representante 
de um Estado pobre e homem de uma Região sacrificada, não podemos en
tender o silêncio do Governo, acobertando possíveis beneficiários de uma es
peculação ·criminosa. Se méritos teve aquela medida de desvalOrização ca-m
bial. isto não poderia jamais aCobertar quem quer que seja, fazendo com que 
a Nação assumisse os ônus de que particulares teriam se livrado. 

Agradecemos o aparte ao ilustre Senador Evandro Carreira. 

O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador Marcos Freire, quero 
paranbenizá-lo pe!a oportunidade, pela lembrança de trazer ao debate no Se
nado este pedido de informações. V. Ex• surpreendeu um momento da maior 
gravidade. Meus parabéns. Eu pediria, apenas, a V. Ex• que estendesse a de
r~tsagem, o lapso de dois ou três dias para um mês como fãJã:ra anteriormente·. 
E possível que esses aproveitadores e usurpadores tenham se antecedido, de 
muito, para escapar a uma averiguação de uma semana de antecedência, isto 
é, um mês antes da decisão da maxidesvalorizaçào. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) -V. Ex• tem toda razão, e por isso mes
mo, falamos no prazo de 30 dias. Apenas acentuamos que gostaríamos de que 
fosse feito um cotejo dos âcpósitos feitos, sobretudo, nos dois ou três dias an
teriores à medida governaméntal, para que pudéssemos ver a referência em 
relação à média de depósitoS, porque é possível que, nas úhimashoras, a coi
sa tenha assumido uma prÓporção descomunal. 

O Sr. Evandro ('arreira (AM)- Mas que se faça ... 

O Sr. Marcos Freire {PE)- .;. que se faça dos últimos 30 dias, também, 
um cotejo específico em felaçào aos dois ou três últimos dias. Porque, na ver
dade, tudo indica-que empresas ou pessoas físicas tenham inopidamente co
berto as suas dívidas de dó!ares, em cruzeiros, graças a informações dolosas. 

Conseqüentemf::nte, o a~meh~o do dólar que, em 24 ho.ras, se deu em cer
L'a de 30%, terá acarretado um prejuízo a mais, que recaiu nas rlossas CQStas, 
nas costas do povp brasileiro. Então, é preciso q-ue esta Casa não ignore este 
assunto, sobretud'o porque foi uma medida tramada com antecedência pelo 
Governo e efetivada 48 horas após o recesso parlamentar, depois que fechá
vamos as.nossaS portas. O elenco de decisões vindo à luz, o deveria ter sido 
ainda com o Congresso aberto. Não sendo, evidencia a má fé do Governo. 
Tratavam-se de-medidas controvertidas, passíveis de discussão, não se compreen
dendo. portanto, que se tenha deixado fechar o Legislativo para, de ime
diato, se tomar medidas econômico-financeiras daquela magnitude. É preci
so, pois. que· se evidencie - pelos números que aqui poderão ser apresentados 
-se pessoas que se beneficiaram escandciloSãinente com o fato foram ou não 
avisadas, cpm antecedênCfa, ·do que ia acontecer. Se isso ocorreu, é necessária 
uma investigação de profundidade, até mesmo uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito, porque estará evidenciada a influência de setores oficiais numa 
1ramóia que se teria praticado contra o Legislativo e contrà o patrimônio na
cional. 

O Sr. Luiz Cavalcante (ALJ - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREfRE (PE)- Pois não, ilustre Senador Luiz Caval
cante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)_---:-_ Meu caro e eminerite colega Senador 
Marcos Freire, quero tão-somente aproveitar a oportunidade e prestar a mi
nha homenagem a um d.o.s membros da nossa família, a família dos políticos. 
Político ele da ponta do sapato ao mais alto fio da sua cabeça. Depois lhe di~ 
rei o nome. Mas, a primeira maxidesvalorização ocOrrida, se não me fa!ha a 
memória, foi no Governo do. Sr. Jânio Quadros, em 1961, quando ele estabe
leceu o que chamou a verdade cambial, a~bando mesmo com. aquele dólar 
de 18 cruzeiros e tantos centavos, que era urna mentira, elevando-o para 200 
cruzeiros. Mas houve Vazamento no governo impoluto do Sr. Jânio Quadros 
e muita gente se beneficiou com a alti:t.-do .. câiilbio do dólar. A segunda maxi
desvalorização ocorreu também no governo de um homem honestíssimo, em 
t 967- e posso-dizer: o meu amigo General Costa e-Silva, porque aquele sim, 
era amigo do Major Luiz Cavalcante - houVe tambêm uma maxidesvalorí
zação. Infelizmente, houve ainda vazainento. Aliás, estou confundindo: a se
gunda maxidesvalorização foi no Governo Castello Branco em 1967 e, em 
1968, é que houve a do Governo do General Costa e Silva, que foi a terceíra 
maxídesvalorização. Houve vazamento também. Mas, nesse meio tempo
não quero falar na quarta maxidesvalorização- no Governo Café Filho, no 
final de 1954 e início de 1955, quando aquele Presidente governava o Brasil, 
ficou acertado com o seu Ministro da Fazenda, o_ então Mini~tro Eugênio 
Gudin, uma maxidesvalorização. Mas houve vazamento e o Presidente Café 
Filho, aquele homem congenitamente político, às pressas, chamou o Ministro 
da Fazenda e resolveu sustar a maxidesvalorização. A minha homenagem a 
C afê Filho é justamente esta: não qüis Se comprometer com o beneficiamento 
dos vazamentos. Ele o impediu, saiu ileso, portanto, no que diz respeito a sua 
probidade pessoal, acima de qualquer suspeita. Muito obrigado a V. Ex•. 

O Si. Dirceu Cardoso (ES)- Permíte V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Meu-louvor ao depoimento do Sena
dor Luiz Cavalcante, recordando a atitude séria e honesta daquele nordestino 
que chegou à Presidência da República em situãção trágica para o Brasil, que 
foi o político Caie Filho. 

Com prazer, ouviremos, agora, o Senador Dirceu Cardoso. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• traz 
um problema de gravidade ao conhecimento do Senado. Devo dizer a V. Ex• 
nos primeiros dias do nosso recesso, ao ter conhecimento desse episódio, e do 
vazamento ocorrido, procurei autoridades do Banco do Brasil, no Rio de Ja
neiro, com a seguinte pergunta: Tenho conhecimento de que, com o vazamen
to da notícia da maxidesvalorização do cruzeiro, algumas empresas nacio
nais, sendo que uma delas, que citei, conseguiu o lucro de 20 bilhões de cru
zeiros com o vazamento da notícia; então como poderíamos conseguir o con
trole do Banco do Brasil, a fim de localizar quais as empresas que lucraram 
com o vazamento? E ele me disse que condenou o fato, também, mas como a 
operação é no mercado paralelo o Banco do Brasil não tinha e!ementos, no 
Rio de Janeiro- e que só o Banco Central o teria- para loca!izar as firmas 
que lucraram com o vazamento da notícia. Só no Banco Central poderíamos 
conseguir, talvez, alguma informaÇão. OU então um inquérito, uma investi
gação violenta nas empresas que lucraram, sendo inclusive uma delas daque
las que boquejam o seu patriotismo, e ela lucrou vinte bilhões de cruzeiros, 
com o vazamento. No entanto, só no Banco Central, através de uma investi
gação violenta na escrita, ou ·através do ImpostO de Renda, através do cresci
mento violento desse lucro ê que se poderã conseguir constatar isso. 

-Mas, como a operação se faz no mercado paralelo, é difícil que os bancos 
oficiais possam controlar quem lucrou com essa notícia do vazamento. Mas a 
notícia de V. Ex• é de profunda gravidade e estou de acordo em que V. S~'- pro
mova o que quiser promover, a fim de apurarmos quais os bons brasileiros 
que conseguiram lucros fabulosos com o vazamento da notícia, quais os que 
vazaram a notícia e, porquanto, com responsabi!idade no caso. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Agradecemos o aparte do ilustre Co
lega, e podemos adiantar, de logo, ao Senador Dirceu Cardoso, que alguém 
sabe e sabe precisamente quem depositou, quem lucrou, o quanto foi deposi
tado etc.; fala-se até em oito bilhões de dólares que teriam sido depositados, 
quase 20% _do que o Brasil deve ao Exterior. 

Portanto, o Banco Central tem condições de esclarecer essa Casa, e o 
Governo está mesmo no dever moral de esclarecer, sobretudo se não for co~ 
nivente com o vazamento; será uma maneira, inclusive, de mostrar a sua boa 
fé~ mesmo que confirmando o fato que chegoU ao conhecimento da opinião 
pública. 

O SR. HUMBERTO Lt:CENA (PB)- Permite V. Ex•, nobre Senador? 
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O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Serão oito, sete, seis ou Cinco bilhões 
de dólares? Não sabemos! mais ou menos pouco importa, pois é de se repelir 
que mais ônus recáiam sobre as nossas costas, sobre as costas deste Brasil so
frido, deste povo sacrificado que já estâ às voltas com outros probtelnas 
gravíssimos. Sem dúvida alguma, nã-o se pode permitir- pelo menos esta 
Casa que representa a sociedade brasileira que se cubra com o manto diâfano 
do silêncio uma operação desSe tipo, dessa natureza, com origem e cono-
tações tão suspeitas e espúrias. - -

Por isso, é preciSO prestar- contas ao País do que realmente ocorreu, po
deríamos dizer, às caladas de um recesso parlamentar. 

Ouçamos o ilustre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PB)- Além do vibrante e oporturno discurso 
de V. Ex•, eu sugeriria que enCaminhasse à Mesa, nos termos regimentais, um 
requerimento de informações ao Sr. Ministro da Fazenda, no qual V. Ex•, na
turalmente, desdobrará todas as questões a respeito deste gravíssimo proble
ma que traz ao conhecimento do Senado Federal. Dessa forma, acredito, es
taremos colocando o Governo em brios, já que aquela autoridade superior 
não poderá deixar, nos termos da lei e da Constituição, de responder às per
guntas que V. Ex' lhe fará. 

O SR. MARCOS FREIRE(PE)- Agradecemos a sugestão do Senador 
Humberto Lucena. Antes de fazer este pronunciamento, pensamos inclusive 
neste requerimento, mas decidimos não fazê-lo, em face das limitações e res
trições que foram impostas à atividãde parlamentar e que incluíram o direito 
do pedido de informações, mas condicionando-o aos Projetes em ti-ã.mitação 
na casa. 

Em vez anterior tivemos --oportunidade, de encaminhar pedido de infor
mações ao Governo sobre assuntos do Nordeste, sobre comportamento da 
SUDENE, e não tivemos êxito exatam·ente porque a:·aiegição apresentada 
era de que não se referia casuíSticamente· a nenhum projeto em tramitação. 
Em todo caso, estudemos as possibilidade de, quando nada, moralmente, fa
zermos com que o Governo diga .. não presto contaS, porque não estou obri
gado a fazê-lo". 

Julgamos, no entanto, que talves uma solicitação ao Líder do Governo 
nesta Casa faria com que S. -EXf, sempre tão presente na defesa do Governo, 
não se contrangesse de apanhar os elementos para esclarecer a opinião públi
ca nacional. 

Sr. Presidente, a política econômico-financefra do Governo tem trazido 
muito ónus. Agora mesmo vimos que o dificit da balança comercial, no ano 
que se encerrou, foiAUã:s:e-três vezeS ttiaior do que em 1978. Outro ponto, por 
exemplo, que gostaríamos de levantar para debater, para questionar, são as 
emissões do Governo. Solicitariamos, inclusive que o Líder do Governo tam
bém esclaresse, a esta Casa, o quanto se emitiU-no ano de 1979. Quanto a 
mais de papel moeda passou a circular neste País? 

Mas, nós diríamos mais: informações que nos chegam são de que no mês de 
dezembro - apenas em um mês, portanto, o último do ano - se emitiu 
numa proporção desmesurada, equivalente a mais de 50% de tudo que foi 
emitido durante o exercício. 

São-coisas desse tipo, Sr. Presidente, que temos que estranhar, porque 
elas deveriam estar sendo trazidas- a esta Casa pela- i.lderança do Governo, 
para justificá-las, para explicá-las. Fala-se na inflação, mas sabemos que um 
dos fatores inflacionários é a emissão do papel moeda, e nunca se emitiu filo
to neste País, corno neste período áureo daqueles que fizeram a Revolução, 
embora dizendo-se que ela vinha para moralizar a coisa pública e sanear as fi
nanças públicas visando para acabar com a inflação e com a corrupção. Fatos 
como os invocados são, verdade, pontas de iceberg, e, cuja profundidade nós, 
nesta Casa, limitados e restritos por uma lCgislaçào que procura esmagar os 
poderes desta Casa, apenas desconfiamos. Corri efeito, muitas as vezeS so-
mente suspeitamos, porque não temos corno ir ao âmago dos males que se 
passam aos olhos desta Nação, estarrecida, que sem compreender direito es
ses mecanismos de uma política iCoriômico-financeira sabe, no entanto, que 
algo está errado. 

O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senã.dOr, perrnitC-me? 

O SR. MARCOS FRERE (PE) - Pois não. 

O Sr_._ Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador Marcos Freire, ainda 
há a acrescer o seguinte: mesmo que recebamos informações, existe o perigo 
dessas informações serem adulteradas, o que é ainda mais grave. 

Não merecem a menor credibilidade os dados, índices e informes forne
cidos pelo Governo. Agora triesrn:o hã um escândalo internacional em razão 
de fnformes falsos, fornecidos pdo Governo Brasileiro. O Professor Sabin de
nunda publicamente que os dados sobre poliomielite foram adulterados, 
fraudados, mentidos, escamoteados e enviados à ONU. A Organização Mun-

dia! de Saúde já anunciava ao planeta Marte que no Brasil não havia mais po
liomielite, ela teria sido superada de acordo com as informações, os dados, os 
índices estatfsticos fornecidos pelo Governo Brasileiro. No entanto, a infor
mação era falsa; a poliomielite continua a existir ilo Brasil, não foi debelada. 
Quem denuncia é o Professor Sabin, uma das autoridades internacionais, o 
desc_o_bridor da vacfna. 

Não há credibilidade, meu ilustre Senador, não hã credibilidade! Tería
mos que ir in loco. Se eu receber informações e dados do Banco Central, se 
V. Ex' exibir informaÇões do Banco CentraL aqui ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Esperamos que o Líder do Governo 
o faça e não nós Que rião temos con.dições de fazê-lo. 

O Sr. Evandro Carreira {AM)- ... se o Uder do Governo o fizer, acredi
to nele; porém, é bem possível que ele esteja sendo enganado. Eu assiSti a um 
líder da envergadura do Senador Virgnio Távora, homem da maior idoneida
de, da maior integridade, receber dados falsos, e S. Ex• com toda a boa fê com 
toda a lealdade, os exibiu aqui e depois ficou provado que eram falsos. S. Ex• 
chegou até, diante dessas informações do GOverno, à silabar a palavra .. não", 
quando se discutia os contratos de risco, afirmando que o Governo não cogi
tava de contratos de risco para o petróleo, e, no outro dia, o Governo anun
ciava os contratos de risco. 

Um Governo que se contradiz, não tem credibíliôade. Esta é uma verda
de inconteste. 

Não estou pondo em- dúvida a palavra do Líder do Governo, que me me
rece toda a consideração e toda seriedade. 

A fraude aconteceu com os índices sobre o cálculo para o salário do tra
balhador, em 1973, que também foram escamOteados. 

É.contumaz o Governo em fornecer informes falsos que não merecem 
mais cre-dibilidade, teríamos que ir in loco, às fontes. Daí a necessidade de 
uma assessoria especializada, ao nosso dispor, para que possamos in loco exa
minar essas contabilidades que são verdadeiras panacéias, são verdadeiras tã
buas de cabala. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Tem V. Ex• toda razão, ilustre Sena
dor Evandro Carreira, a este Governo falta, com efeito, credibilidade. 

O Governo, que antes de mais nada, se diz tão competente, pois é um 
Governo cercado de técnicos - há quem diga mesmo que estamos diante de 
um Governo tecnocrata- e no entanto,_ -.:eja V. Ex•, sequer as previsões que 
elf: faz merecem também crédito. Assim, por exemplo, em relação à expansão 
dos meios de pagamento a que nos referimos hã pouco, ê evidente que esca
pou ao controle governamental, porque não se justifica o fenômeno que sere
gistrou ao final do ano passado, sobretudo contrariando a previsão inicial 
que era a de ser de apenas 30%. 

Em relação à b.a~an~a comercial, havia até a previsão t:?timista de um su
perávit de 500 milhÕes de dólares, e, no final, tivefnos um déficit de 2 e meio 
ou 3 bilhões de dólares, contra o bilhão do exercício anterior. 

f um Governo q~e! como dísse V. Exf, vai se caracterizar pela falta de 
credibilidade - e quando falo em Governo, é a sucessão- d~ Governo, que 
primam pela continuidade dita revolucionária; através destes anos todos-. 
Não sabemos se as estatísticas, a ciue se refere o Professor Sabin, partiram do 
atual Ministro do Planejamento,_ IDas temos conhecimento de que dele partiM 
ram as estatístiCas dos. índices inflacionários, e talvez tenha, desde então, con
seguido fazer escola ... 

Lamentável que tal insanidade tenha conthminado o setor da própria 
saúde pública, como terá sido o caso, denunciado pelo Professo;· Sabin, da 
chamada "poliomielite irresponsável," os falso índices oficiais t..:ndo impedi
do uma campanha mais ampla de combate a tal doença. Como adverte a Fo
lha de S. Paulo "como resultado temos hoje crianças nascidas entre 69 a 73 
portando defeitos físicos que poderiam ter sido evitados, fosse outro o com
portamento do Governo" (Folha de S. Paulo, 6·3-80.) _ 

Ora, sr. Presidente, todo esse quadro faz com que, ne$te--primeiro dia de 
sessão ordinária, a nossa voz se levante, a voz de quem, no-_último dia da ses
são anterior, falou em nome da Oposição e exatamente procurou bater uma 
radiografia da grave situação económico-financeira do País--e qUe 48 horas, já 
no recesso do seu lar,já no seu Estado, já procurando contactar com as bases 
partidárias, foi surpreendido por medidas, nesse cãmpo, do maior alcance na
cionaL Tal atitude do Executivo não tem justificativa alguma, $a,bido que, em 
países democráticos, o Governo normalmente espera a abertura da sessão le
gislativa para apresentar as novas linhas, propor novas soluções, submeter ao 
Parlamento outras diretrizes que julga válidas, para inovar, alterar transfor
mar e modificar a política anterior. Aqui neste País, que se diz em processo de 
abertura democrática, faz-se exatamente o invers·o: espera-se que o Congresso 
feche, com o final da sessão legislativa, para, então, surpreender-se a Nação 
com um pacote de medidas económicas. 
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Sr. Presidente, outras vezes voltaremos à tribuna, mas não gostaríamos 
de deixar cm silêncio, exatamente no primeiro dia em que reabrimos as nossas 
portas, esse fato da maior gravidade que não 6 só um desrespeito, um menos
prezo, uma hostilidade ao Poder Legislativo~ mas, também, porque foram me
didas que proporcionaram reais prejuízos à Nação, porque a diferença que te
rã ocorrido nos cofres do Barico Central, os depósitos feitos por pessoas fisi
cas ou jurídicas para cobrir as suas dívidas em dólar, essa diferença quem vai 
arcar somos nós, é a sociedade brasileira, ê o povo quejâ está tão sacrificado. 
E, se alguém lucrou, alguém perdeu, e, se alguém lucrou indevidamente, esse 
alguÇm deve pagar. e, se alguém facilitou esse lucro imoral, esse alguém deve 
ser identificado, para que possa ficar passível de execração pública. 

Sr. Presidente, prosseguiremos nesta análise, na análise da realidade que 
nos rodeia, mostrando que aquele quadro que traçamos, no último dia da ses
são legislativa anterior, somente se terii agraVado porque ao lado dos aspectos 
económia financeira- alguns dos quais aqui nos referimos -existe o aspec
to pior, que é o aspecto social deste País. Este País vai mal porque o seu povo 
está sofrendo cada vez mais e ou os responsáveis pelo destino desta Nação re
solvem mudar o que aí está ou não saberemos o dia de amanhã. 

Por isso, voltaremos a esta tribuna, para continuar a analisar a grave si
tuação nacional. (Muito bem! Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HENRIQUE DE 
LA ROCQUE NA SESSÃO DE7-3-80EQUE, ENTREGUE À RE
VISÃO DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMEN
TE: 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA. Pronuncia o seguinte dis-
curso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: --

A nossa fala de hoje está sem dúvida mesclada de dor e de saudade. 
Referimo-nOs ao falecimento, na Cidade do Rio de Janeiro, do Provedor da 
Santa Casa, Dr. Eduardo Baholit~ -

Conhecemos o ilustre desaparecido nos idos de 1930 qt.iarido, em compa
nhia dos solicitadores da Fazenda Nacional, Mário Accioly e Edmundo da 
Luz Pinto, integrava, perante a justiça Federal de "entiio, a defesa da União 
em seus interesses. 

O saudoso desaparecido fOi promovido a Procurador da República e du
rante alguns anos exerceu seu.·. mister junto ao Tribunal Eleitoral c;lo Estado 
do Rio de Janeiro, de forma corajosa, sobretudo quando dirigia, cOm tanta 
correçào, o comando da N açà_o o eminente Presidente Castello Branco e seu 
Chefe da Casa Civil era o hoje Presidente do Congresso Nacional. 

Sabemos que V. Ex•, Sr. Presidente, privou também c.om quem neste ins
tante estamos homenageando. Mas nós tivemos, Srs. Senadores, com ele, 
uma convivência de mais de quarenta anos quando, sob a direção maior do 
inesquecível penalista brasileiro Mário Bulhões Pedreira, integrávamos a 
equipe do seu escritório tão renomado, nos idos de 1930 a 1950. Foi lã que as
sistimos, com emoção, o hoje também falecido Márfo Bulhões Pedreira, o 
grande mestre de todos nós, defender Pedro Ernesto, então Prefeito do Distri
to Federal, quando se pretendeu, com denúncia perante o Tribunal de Segu
rança Nacional, abrir-lhe as portas da penitenciária. Foi lã que., assistindo à 
defesa daquele fabuloso penalista, quando assistia Júlio Nascimento, filho de 
velho general que chefiou o putsch integralista assaltando o Palácio da Gua
nabara, foi lá que passamos a amar a Advocacia, rio exercício pleno, vivo e 
edificante do Direito. E em todos esses instantes, em nossa sala ao lado de 
Edmundo da Luz Pinto, cujo gabinete era então freqüer:itado pelos irmãos 
Konder, Victor Konder e Adolfo Konder, quando era freqüentado pelo en
tão Ministro Luiz Galotti, quando era freqUentado pela colônia de Santa Ca
tarina, foi lá, Sr. Presidente, que passamos a nos irmanar com Eduardo 
Bahout, acompanhando toda a sua vida e a sua história. 

Recentemente, há cerca de dois anos, o grupo selecionador que escolhe o 
Provedor da Santa Casa, e por bondade dos nossos companheiros, o integra
mos, levamos o falecido para o comando da Santa Casa do Rio de Janeiro. 

Ele a ela se dedicou por completo, rejuvenescendo-a, ela que tantos serviços 
tem prestado à Pátria. E, agora, quando a morte resolveu sem piedade e sem 
coração convocâ-lo, enviamos desta tribuna ao seu único filho, Sérgio Eduar
do Bahout, à sua esposa, aos seus familiares, ele que nunca nos faltou com o 
seu afeto na vida, a nossa palavra, como dizemos, de saudade e de tristeza 
pela morte de quem, tendo servido a Pátria, soube conquistar um mundo 
imenso de afeto, por parte daqueles que ele cercava com uma imensa capaci
dade de amar. 

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

ATO DA MESA N• 1, DE 1980 

Dispõe sobre a organização e funcionamento de blocos parlamen~ 
tares. 

A Mesa do Senado Federal, nos termos do art. 3• da Lei n• 6.767, de 20 
de dezembro de 1979, decide: 

Art. }9 Durante a atuallegislatura, e até a fundação dos partidos políti
cos os senadores se organizarão em blocos parlamentares. 

§ l\1 Os blocos a que se refere este artigo serão integrados por sena
dores filiados a um mesmo partido em organização, os quais para efeitos regi
mentais comunicarão à Mesa do Senado Federal a sua constituição. 

§ 29 OS instituidores do bloco juntarão à comuriicação referida no pará
grafo anterior, prova de fundação do partido a q~:~e se tenha filiado. Também 
deverão indicar o nome com que funcionará o bloco. 

§ 39 Atendidas as condições previstas nos parágrafos }9 e 29 deste arti~ 
go, o Senador ainda não integrante de bloco poderá fazê-lo em qualquer 
oportunidade. 

Art. 29 O Senador integrante de um bloco não poderá transferir-se para 
outro. 

Art. 39 Os blocos terão função de partido e, como tal, o seu funciona~ 
menta obedecerâ às normas regimentais vigentes. 

Art. 49 Até a organização dos blocos as Comissões Técnicas manterão 
sua atual composição, inclusive quanto aos seus dirigentes. 

Parágrafo único. Enquanto não se organizarem os blocos partidários 
os membros das Comissões Mistas serão escolhidos pelo Presidente do Sena
do FederaL 

Art. 59' Não terâ participação em Comissão Técnica o Senador sem fi
liação a bloco parlamentar. 

Art. 69 Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 10 de março de 1980. - Luiz Viana- Nilo Coelho - Dinarte 

Mariz- Alexandre Costa- Gabriel Hermes- Gastão Müller- Jorge Ka
lume. 

ATO DO PRESIDENTE N• 4, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso das atribuições que lhe confe· 
rem 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 n9 2, de 4 de 
abril de 1973, e tendo em vista o que consta do Processo n9 000281/80, 

Resolve aposentar Maria Helena Bueno Brandão, no cargo de Técnico 
Legislativo, Classe Especial, Código SF-AL-011, Referência 57, do Quadro 
Permanente do Senado Federal, com base nos artigos 101, inciso III e 102, in
ciso I, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combina
dos com os artigos 403, inciso II, 404, inciso I e 392, § 49, da Resolução SF n., 
58, de I 972, e 405, incisos· I e IV da mesma Resolução alterada pela Resolução 
SF n9 30, de 1978, com proventos integrais acrescidos de 20%, com a vanta
gem da Gratificação de Função"FG#3", e a gratificação adicional por tempo 
de serviço a que tem direito na forma do artigo 3"' da Leí n9 5.903, de 1973 e 
no artigo 10 da Lei n9 4.345, de 1964, observando-se o disposto no artigo 102, 
§ 29, da Constituição. 

Senado Federal, 10 de março de 1980 .. - Luiz Viana, Presidente do Se~ 
nado Federal. 
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S. Vicente Vuolo 5. Milton Cabral 

6. Alberto Silva ó. José Guiomorcl 

7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutohy Magalhães 

10. Mendes Canele 

1. Cunha Lima 1, Paulo Brossord 

2. Tancredo Neves 2. Marcos Freire 

3. Roberto Saturnino 3. Lázaro Borboza 
4. Amaral Peixoto 4. José Richo 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. Teotõnio Vilela 

Assistente: Carlos Guilherm& Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - An&xo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvídio Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vergas 

Titulares Suplentes 

1. LenoirVorgos 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jesse Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moocyr Dolla 4. Benedito Cãnelas 
5. Henrique d& La Rocque 
6. Aloysio Chaves 
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1. Franco Montara 1. Nelson Carneiro 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 

3. Jaison Barreto 

Assistente: Leilo Leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintas-feiras, às 11 ,QO horas 
Local: Sala "Clovis Bevilacquo" - Anexo li - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de M&llo 
Vice·Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante l. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silvo 3. Jutohy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

1. Dirceu Cardoso 1 . Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturníno 
3. Henrique Santillo 

Assistente, Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gob. do Sr. Senador 
João Basco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REOAÇÀO - (CR) 
(5 membros} 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Seno 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outro 1. João Calmon 

2. Saldanha Oerzi 2. Murilo Bodoro 
3. Mendes Conole 3. José Sorney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 

2. Adalberto Seno 

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 

l. Paulo Brossord 1. Mor-eos Freire 

2. Nelson Carneiro 2. Mauro Benevides 

3. Itamar Franco 3. Leite Chaves 

4. Jose Richa 
5. Amoral_Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente, Côndido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões, Quartas-feiras, às 11 ,OQ horas 
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Vice·Presidenter Henrique Santi!lo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto Junior 1. Saldanha Den:i 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kalume 
3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. Jose Guiomard 

1. Gilvon Rocha 1. Jose Richo 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Joison Barreto 

Assistente: Lêdo Ferreira do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Qu'mtas·feiros, às 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11- Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice·Presidente: Mouro Benevides 

Titulares 

1. Jorge Kolume 
2. Luiz Cavalcante 
3. Murilo Badaro 
4. Benedito Ferreiro 

Suplentes 

l. Raimundo_Porente 
2. Amoral Furlon 
.3. Jose Guiomord 

Reuniões: Quintas·feiras, às 12:00 horns 1. Mauro Benevides 1. Cunho Limo 

Local: Sala "Clóvis_ Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramo I 623 2. Agenor Maria 2. Joison Barreto 

COMLSSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - {CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice·Presidente, Lamento Júnior 

Titulares 

1. Torso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. Lamento Junior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro PedrQssian 
3. Henrique de La Rocuque 
4. José Guiomard 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Lêda Ferreira do Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raim.unda Parente" l. Affonso Comorgo 
2. Henr1que de La Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Orestes Quérda 
Suplentes 

1. Evandro Carreira 
Titulares 

2. Humberto Lucena 2. Evelásio Vieira 
3. lózaro Barboza 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Pêrto 
Assistente: J.eila leivas Forro Costa - Ramal 497 2. Vicente Vuolo 2. Lomanto JUnior 
Reuniões: Quintat-feiras, às 9:30 horas 3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silva 
Local: Sala "Ruy Barbosa" --Anexo fi -Ramais 62Je 716 4. Affonso Camargo 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PUBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Pr&sidenle: Benedito Ferreira 
Vlce-Presidenle: Viconte Vuolo 

1. Evondro Carreira 1. Leito Chaves 
2. Lázaro Barboza 2. Agenar Maria 
3. Orestes Qul!irda 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reunil3es: Terças·feiras, Os lO:QO horas 
local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Marco de 1980 

B) SERVIÇO OE COMISS0ES MISTAS, ESPECIAIS 

E OE INQU~RITO 

ComisK!es Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Ca5tro 
Local: Anexa 11 - Térreo 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporórias para Projetes do Congrõsso Nacia· 
na I 
2) Comissões Temporárias para Apreciaçclo de Vetos 
3) ComiJSões Especiais e do Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes - Ra
mal 674; Alfeu de Oliveira- Rarrial 674; Cleide Maria B. F. 
Cruz - Ramal .598; Mauro Lopes de Só - Ramal 31 O. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA GUILHERME 

Ramais- 621 e 716 Ramal-623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.e. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais-621 e716 
LEI LA 10,00 

RUY BARBOSA C.D.F. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. L~DA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 
RUY BARBOSA 

C. A. Ramais-621 e716 SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C.l.S. 
Ramal-623 

LEI LA 

C. E. 
RUY BARBOSA 

DANIEL 10,30 Ramais-621 e716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C.R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C. R. E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

11,00 

C.M.E. 
ANEXO"B" 

Ramal- 484 
FRANCISCO 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

Seção 11 

ANO XXXV- N• 007 QUARTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE {9-80- nRASILIA- DF 

·---~----~SENADO FEDERAL -··---------, 

RESOLUÇÃO N• 95, DE 1979 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São Paulo, Estado de São Paulo, a elevar em Cr$ 500.000.000,00 
(quinhentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada. 

RETIFICAÇÃO 

Na publicação feita no DCN (Seção II), de 14-11-79, página 5894, em seu art. 1•, 

Onde se lê: 
···~ Estado de São, ... 

Leia-se: 
... , Estado de São Paulo, ... 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 7• SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 1980 

1.1 -ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 - Oficio do Presidente do Supremo Tribunal Federal 

- N• S/04/80 (n• 10/80-P/MC, na origem), encaminhando ao Se
nado cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos au~ 
tos do Recurso Extraordinário nq 86.292-7, o qual declarou a inconstitu
cionalidade do art. 91, III, da Constituição do Estado de São Paulo, na re
dação da Emenda n• 2, de 30-10-69. 

1.2.2- Oficio do Sr. 19-Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

-Projeto de Lei da Câmara n• 15/80 (n• 2.572-B/80, na Casa de 
origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera a Lei 
n• 6.516, de 13 de março de 1978, que dispõe sobre o reajustamento do 
efetivo Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de 
paz. 

1.2.3 - Pareceres 
Referentes às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei do Senado n• 257/76, que dá nova redação ao§ I• 
do art. 457 do Decreto-lei n• 5.452, de I• de maio de 1943 (Consolidação 
das Leis do Trabalho). 

-Projeto de Lei do Senado n9 196/79-Complementar, que dispõe 
sobre o pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural faleci
do antes de 31 de dezembro de 1977. 

1.2.4- Comunicação da Presidência 

- Prazo para oferecimento de emendas ao Projeto de Lei da Câmara 
n• 15/80, lido no Expediente. 

1.2.5- Discursos do Expediente 

SENADOR JORGE KALUME- lO' aniversário de fundação da 
Universidade do Acre. Confeirêilcia proferida por S. Ex' naquele estabele
cimento de ensino superior, ao enSejo do transCursO daquela data. 

SENADOR ALMIR PINTO- Telex recebido do Presidente da As
sociação Comercial do Ceà.rã, transmitindo comunicação do Presidente 
do IBDF. a respeito da fixação de critérios para julgamento de cartas
consultas de empresas reflorestadoras. 

1.2.6 - Leitura de projetos 

-Projeto de Lei do Senado n' 9/80; de autoria do Sr. Senador Pau
lo Brossard, que revoga a Lei n' 5.465, de 3 de julho de 1968, regulamen
tada pelo Decreto n• 63.788, de 12 de dezembro de 1968. 

-Projeto de Resolução n9 1/80, de autoria do Sr. Senador Luiz Ca
valcante, que altera o art. 243 do Regimento Interno do Senado Federai. 

1.2. 7 - Requerimento 

- N9 14/80, de autoria do Sr. Senador Lázaro Barboza, solicitando 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal~ do discurso proferido pelo 
Dr. Pedro Teixeira, em reunião da Federação do Comércio de Brasília, no 
dia 5 do corrente rn,ês e ano. 

1.2.8- Comunicações da Presidência 

-=-Designação de Srs. Sen_adores para comporem a Comissão Espe
cial para apresentar sugestões concretas que se destin-em ao aperfeiçoa
mento e modernização da institujção do Júri Popular. 

- Designação de Srs. Senadores para representar o Senado Federal, 
nos funerais do Doutor José Américo de Almeida. 

1.2.9- Continuação dos discursos do Expediente 

SENADOR A GEl•! OR MARIA- Distorções econômico-financeiras 
da rt:::alidade brasileira. 
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SENADOR PAULO BROSSARD- Homenagem de pesar pelo fale
cimento do General Pantãleão da Silva Pessoa. 

!.3 - ORDEM DO DIA 

-Requerimento n'? 560/79; de autoria do-Sr.-Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 231/78, de sua autoria, que introduz modificações na Lei n9 5.107, de 
13 de setembro de 1966, que institui o Fundo de Gararitia do Tempo de 
Serviço. Aprovado. 

-Requerimento n9 561/79, de autoria do_Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 234/78, de sua autoria, que acrescenta os§§ 5• e 6• ao art. 477 da Con
solidação das Leis do Trabalho. Aprovado. 

- Requerimento n'? 562/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, soliCitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 296/78, de sua autoria, que altera a redação :~_a alínea "a" do art. 79 da 
Lei n9 605, de S de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal 
remunerado e o pagamento de saláriO nos dias feriados, civis e religiosos. 
Aprovado. 

-Requerimento nO? 563/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n"' 297/78, de sua autoria, que altera a redação do "caput" do art. 99 da 
Lei n"' 6.367, de 19 de outubro de 1976, que dispõe sobre o seguro de aci
dentes do trabalho a cargo do INPS, e dá outras providências. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 28/77 (n' 1.100/75, na Casa de ori
gem), que altera a redação do ''caput" do art. 687 da Lei n• 5.869; de II 
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil). Discussão encerrada, vol
tando à comissão competente em virtude do recebimento de emenda em 
plenário. 

- Projeto d_e Lei do Senado n9 II /79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que- modifica a redação do § 49 do art. 543 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Aprovado, em segundo t~rno. À Câmara dos 
Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n' 205/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que permite a prisão civil do devedor, quando, por do
lo, não cumprir a decisão judicial. Aprovado, em_ segundo turno. Ã Comis-
são de Redação. . .. · . ·" -

-Projeto de Lei do Senado n9 145/78, de aUtoria do Sr. Se:nadof 
Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 81 da Lei n9 5.988, de 14 de de
zembro de 1973, e dá outras providências. AproVãóo, em primeiro turno. 

-Projeto de Lei do Senado n' 6óf79, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, acrescentando dispositivo à Consolidiição das Leis do 
Trabalho, para o fim de assegurar estabilidade provisória ao empregado 
que ajuíza reclamação trabalhista contra o empregador. Rejeitado. Ao Ar
quivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 33/78, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, revOgaildo o§ 39 do art. 67 da -Lei_n9 5.682, de 21 de ju-

lho de 1971, que regulou a organização, o funcionamento e a extinção dos 
partidos políticos. Declara~o prejudicado. Ao Arquivo. 

1.4- DISCURSOS APôS A ORDEM DO DIA 

SENADOR MARCOS FREIRE- Artigos publicados em órgãos da 
Imprensa, sobre a posição- ôos empresãrios nordestinos em defesa do de· 
senvolvimento económico daquela região. Compó-riainento da classe polí
tica com relação ao Nordeste. 

SENADOR JOSE LINS- Expediente encaminhado ao Senhor Pre
sidente da República pelo Governador do Estado do Cearâ, reivindicando 
a alteração da legislação sobre a remuneração, sob fo.rma de "royalties", 
sobre o valor do petróleo retirado da plataforma submarina. Modifi
cações introduzidas pelo Governo na sistemática de arrecadação do ICM. 
Telex enviado ao Sr. Ministro da Indústria e do Comércio pelos plantado
res de cana-de-açúcar de Estados nordestinos, em favor do atendimento 
de pleitos formulados pela classe. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Reparos à decisão da Mesa Di· 
retora da Casa, em não reconhecer a formação do bloco autónomo no Se
nado. 

SENADOR ITAMAR FRANCO- Manifestação contrária à prorro
gação dos atuais mandatos municipais. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA - Denúncia formulada pelo 
Professor Frederico Arruda, sobre a adulteração que teria ocorrido no an
teprojeto elab_orado pela Comissão Interministerial incumbida de redigir 
documento visando estabelecer normas para a política.-económica florestal 
da Amazóniã. 

SENADOR GASTÃO MULLER - Correspondência recebida de 
agricultores do Município de Canarana-MS, de reparos ao tratamento 
disPensado pelo Governo Federal ao setor agrícola, no que diz respeito à 
concessão de financiamentos para aquisição de máquinas e outros imple-
mentOs agrícolas. 

SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Homenagem póstuma à 
memória de José Américo de Almeida. 

!.5 -DESIGNAÇÃO DA ORDEM Dô DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2-DISCURSO PRONUNCIADO EM SESSÃO ANTERIOR 

-Do Sr. Senador EYelásio VIeira, prOferidO na sessão de 7-3-80. 

3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 

- N• 2, de 1980. 

4-MESA DIRETORA 

5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 7' SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46f Legislatura 

PRESIDICNCIA DOS SRS. LUIZ VIANA, GABRIEL HERMES E GASTÃO MÜLLER 

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

Jorge Kalume- José Guiomard- Raimundo Parente- Aloysio Cha
ves- Gabriel Hermes- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique 
de La Rocque - Almir Pinto - José Lins - Agenor Maria - Milton 
Cabral- Marcos Freire.:..._ Luiz Cavalcante- Jutahy Magalhães- Loman
to Júnior- Luiz Viana- Dirceu CardosO- João Calmon- Moacyr Dalla 
-Itamar Franco- Murilo Badaró- Gastão MUller...:... Mendes Canale
Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- José Richa- Leite Chaves- Evelá-
sio Vieira. - Paulo Brossard. . 

O SR. PRESIDENTE- (Gastão Müller) - A lista de presença acusa o 
comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regi111ental, declaro 
aberta a sessão. -

O Sr. 19-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFICIO DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

N• S/04/80 (n• 10/80-P/MC, na origem), de 10 do corrente, encami
nhando ao Senado cópia do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Fede
ral, nos autos do Recurso Extraordinário n_9 86.292-7, o qual declarou a in
constitucionalidade do art. 91, III, da Constituição do Estado de São Paulo, 
na redação da Emenda n9 2, de 30-10-69. 

( Ã Comissão ie Constituição e Justiça.) 
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OF1CIO 

Do Sr. ]'~-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão 
do Senado autógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 15, DE 1980 
(n' 2.572-B/80, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Altera a Lei n'i' 6.516, de 13 de março de 1978, que "dispõe sobre 
o reajustamento do efetivo de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea 
Brasileira, em tempo de paz". 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 O QUadro de Oficiais Aviadores, a que se refere a Lei n'i' 6.516, 
de 13 de março de 1978, fica acrescido de um Tenente-Brigadeiro-do-Ar. 

Art. 2.., O Quadro de Oficiais de Infantaria de Guarda, previsto no art. 
19, letra m, da Lei n'? 6.516, de 13 de março de 1978, passa a denominar-se 
Quadro de Oficiais de Infantaria da Acronãutica. 

Art. 3'? O disposto nesta lei terâ apliCãção a partir do processamento 
das promoções do primeiro trimestre de 1980. 

Art. 49 As despesas decorrentes da execução desta lei serão atendidas à 
conta das dotações cons_ta_ntes do _Orçamento Geral da União. 

Art. 59 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário. 

MENSAGEM N.0 048, DE 1980, 

Excelentíssimos S_e_nhores membros do Congresso· Nãcional: 
No.S termos do artigo 51 da ConstitUição, tenho a honra -de 

submeter à elevada deliberação de· Vo.ssas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos dó Senb,or Ministro de Estado da 
Aeronáutica, o anexo projeto de lei que 44 altera a Lei n.0 6.516, de 
13 de. março de 1978, que "dispõe sobre o reajustamento ·do efetivo 
de Pessoal Militar da Ativa da Força Aérea Brasileira, em temp") 
de paz". 

Brasília, 24 de janeiro de 1980. - JOAO FIGUEIREDO. 

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 002. DE 15 DE JANEIRO DE 
1980, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA AERONáUTICA. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
De conformidade com o Decre_to n.0 60.521, de 3_1 de _março de 

1967, e alterações posteriores, a eStrutura básica da Organização 
·do Ministério da Aeronáutica cornprende órgãos de direção setorial, 
organizados com base departamental. ComandÇIS, Diretorias, Ins
titutos e Serviços, cçmo- órgãos <ie _apoio, .Comandos Aéreos e CD
mandos Territoriais, de acordo com os principias estabelecidos pel:> 
Decreto-lei n.o 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelos De
cretos-leis n.os ~o. de 29 de setembro de'1969, e 991, de 21 de ou
tubro de 1969. 

2. Dentro da referida estrutura existem órgãos e cmnandos 
privativos do postD de Tenente-BrigadeirD-do-Ar, em número de 
seis. 

3. A Lei n.o 6.516, de 13 de março de 1978, que dispõe sobre 
o reajustainento do efetivo do pessoal militar da ativa da Força 
Aérea, em tempo de paz, fixou, no Quadro de Ofi.ciais A viadQres, 
um efetlvo de 05 (cinool Tenentes-Brigadeiros-do-Ar. 

4. Até a transferência para a reserva remunerada do Tenen
te-Brigadeiro-do-Ar _Extranumerário _Sylvio Gomés l?ires, por De
rreto de 25 de novembro de 1979, e.va um <los cargos privativos do 
posto m~is elevado da FAB ocupado p-elo referid() Oficial-General. 

5. Presentemente, um dos cargDS- privativos de Tenente-Bri
gadeirD-do-Ar é provido com um Major-Brigadeiro-do-Ar, que, d~ 
acordo com a Lei de Remuneração dos Militar.e.s, percebe a remu
neração do posto superior. 

6. lt de todo inconveniente aos altos interesses da. Força Aérea 
Bra.sileira manter, em caráter permanente,·ocupado, inteiramente, 
por um Major-Brigadeiro, cargo privativo de Tenente-Brigad-eiro. 

7. Nessas condições _e_ tendo em vista que, nennum aumento 
de de.sp-esa adicional haverá com pessoal, considerando que um 
Major-Brigadeiro exercendo cargo privativo de Tenente-Brigadeiro 
percebe a remuneração deste, permito-me propor a Vossa Exce
lência o acréscimo de um Tenente-Brigadeiro-dD-Ar no efetivo 
fixado para o mencionado pela citada Lei n.0 6. 516, de 1978. 

8. Na oportunidade, permito-me também propor a alteração 
àa denominação do atual Quadro de Oficiais de Infantaria de Guar
da para QuadrD de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica em eon-
sonãncia com as suas atribuições. ' 

~- Em acolhendo Vossa Excelência a presente -Proposta, soli
citana foose o anteproj~to de lei, anexo, encaminhado à apreclação 
do ~~ngres.so Nacional, nos t•ermos do § 2.o do art. 51 da c-ons
tltruçao. 

Valho-me do ensejo para reiteirar a Vossa Excelência meus 
protestos de elevado apreço e distinta consideração. - Délio Jar
dim de Mattos, Ministro da Aeronáutica. 

LEGISLAÇAO CITADA 

LEI N.0 6.516, DE 13 DE MARÇO DE 1978 

Dispõe sobre o reajustamento do efetivo de pessoal 
militar da ativa da Força Aérea Brasileira, em tempo de 
paz, e dá outras providências. 

O Presidente da República: 

Faço .saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
segu!n te Lei: 

Art. 1.0 O ef.etlvõde pessoal militar d-a -ativà da Força Aérea 
Brasileira; em tempo de paz, pa.ssa a ter a· seguinte constituição: 

1- OFICIAIS 

a) Quadro de Oficiais Aviadores 

Tenente-Brigadeiro-do-Ar ..................... . 
Major-Brigadeiro-do-Ar .....................•.. 
Brigadeiro-do-Ar ..•............................ 
Coronel ....................................... . 
Tenente-Coronel ................... --~-·-· ...... -.. . 
Major ..............................•........... 
Capitão ......•................................. 
1.0 -Tenente ................ · ........ J. "' ••••••• ~ 
2.0 -Tenente ......... -................ _ .......... . 

b) Quadro de Oficiais Intendentes 

Major-Brigadeiro ......................... _ .... . 
Brigadeiro .................................... . 
Coronel ............................ A ~ ••••••••••• 

Tenente-Coronel ............ -.. -...... ~ ... -. ·~-· ...• 
Major ........................................ . 
Capitão ..................... ·- ................ . 
1.0 -Tenente ....................... -~ ........... . 
2.0 -Tenente ····~~···~·····-~~·~····-·-·~·········-

c) Quadro de Oficiais Médicos 

Major-Brigadeiro ............. _, ............... . 
Brigadeiro .................................... . 
Ç9ronel ._ ............. ~ ......... ~ _, ........ -..... . 
Tenente-Coronel .............................. . 
Major_ ........ , ................ .- ......... : ...... . 
Capitão ............ ~· ......................... . 
12-Tenente ··A···········~·····················. 

d) Quadro de Oficiais Engenheiros 

M:ajor::Brlgaci<liro ...•........................... 
Brigadeiro .................................... . 
Coronel ..................... _, ....... ~- ........ . 
Tenente-Coronel ................ _ ... _ ............ . 
Major .........................•................ 
Capitão ....................................... . 

1.0 -Tenente ..... ~ ................ ~ ............. . 
e) Quadro de Oficiais Dentistas 

Coronel ...................... ·~ ............... . 
Tenente•CorDnel .............................. . 
Major ......................................... . 
Capitão ..............•...................... · · • 
1.0-Tenente ._ ................................ . 

f) Quadro de Oficiais Especial!stas em A v ião 
Tenente-Coronel . ·- .- ........ ~~-· .... _ .... -....... . 
Major ........•................................. 
Capitão ..... _ .................. _ ..... ~············ 
1.0 -Tenente ............................... -· ... . 
2.0 -Tene-nte ......... _-.--~·-c-· .- ·~ .. '" .... ,_ ......... . 

g) Quadro de Oficiais Especialistas em Comunicações 
Tenente-Coronel .............................. . 
Major ......................................... . 
Capitão ............... " ...................... . 
1.0 -Tenente ........ -........... _ ....... _ ......... . 
2.0 -T"enente ............. -........ ~ ... ·- ........ . 

h) Quadro de Oficiais Especialistas em Armamento 
Tenente-Coronel ............................... -. 
Major ...........• , ................... -.-.~ ...... . 
Capitão ....................................... . 
1.0 -Tenente .............. ··-·. ·-· -· ............. . 
2.0 -Tenente ................... : ............... . 

5 
18 
29 

150 
300 
450 
550 
500 

variável 

1 
3 

30 
70 

130 
180 
170 

variável 

1 
3 

30 
60 

100 
148 

variável 

1 
3 

20 
32 
50 

100 

variável 

1 
2 
4 

16 
variável 

5 
'20 
60 

100 
variável 

5 
20 
60 

100 
variável 

2 
lO 
20 
30 

variável 
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i) Quádro de Oficiais Especialistas em Meteorologia 
Tenente;..Coronel ........ ·-~· .• ~ ~ ··~ •. ~ ·- ·-· ·~-~-~- •. 

~~I~:~ i~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
2.0 -Tenente .......... -...••....••.•.....•.. ~ .•... 

j) Quadro de Of!c!a!s Especialistas em Controle de 
Tráfego Aéreo 

~~i~;~rrr~.~.~~:+:i::;+I+s::::.~{.~,~ 
I) Quadro de Oficiais Especialistas e;, Fotografia 

rr~i{i~:Tr ~:; ~; ~;;; ~;; ;; +.~ ;:):; :.:.~ ~.:.: 
m) Quadro de Ofici-ais de Infantaria de Guarda 

~tlf~~rrr.: .~~I.~ J.~ .~ ;; 1 ;; 1 .~I.~ .~II L~ JJ ;; JJJ J 

2 - PRAÇAS ESPECIAIS 
a) Cadetas da Academia da Força Aérea, Alunos de 

Curso de Formação de Oficiais e Alunos da Escola 
Preparatória de c-adetes do Ar ................. . 

b) Alunos dos Centros de Preparação de O'ficlais da 
Reserva .................. _ ...................... . 

c) Alunos da Escola de Especialistas da Aeronáutica 

2- PRAÇAS 
a) Suboficiais e Sargentos. das diversas especialida-

des do COrpo· do Pessoal Graduado ........... . 
b) Cabos e Soldados_ de 1.a e 2.a Clas.se.s ........... . 
c) TaJfeiros das diferentes graduações ........... -
d) Voluntários das diferentes especialidades do COrpo 

do Pessoal Graduado . _ ...... ~ ... _ ...... -....... . 

3 
10. 
20 
40 

variável 

3 
lO 
25 
50. 

variável 

1 
4 

10 
- 25 

variavel 

5 
15 
60 

100 
variável 

2.000 

200 
2.200 

17.000 
23.000 
3.700 

1.000 

Art. 2.0 Os atuals Oficiais-Generais da categoria de engenhei
ros do Quadro de Ofi_cia.is Aviadores_ se.:rão .numerados, respeitadas 
suas posições relativas, no mesmo Quadro, ocupando vagas abertas 
em decorrência dos efetivos fixados nesta Lei. 

Art. 3.0 Aos atua!s Of!cia!.s do Quadro de Administração e do 
Quadro de Especialistas em Suprimento Técnico, do_ Corpo de 
Oficiais da Ativa da Aeronáutica, ambos em extinção, é assegurad_,a 
a pràmoção nos respectivos Quadros, de aco:râo com o efetlvo fi
xado pela Lei n.• 5 .376, de 7 de dezembro de 1967, alterada pela 
Lei n.0 5. 585, de 30 de junho de 1970, mediante o preenchimento das 
condições básicas de acesso previstas na· Lei de Promoções de Ofi
ciais da Ativa das Forças Armadas. 

Art. 4.0 .Jll declarado em extinção o atual Quadro de Oflcia!.s 
F'armacêuticos do Corpo de Oficiais da Ativa da .Aeronáutica. 

Parágrafo único. Aos Oficiais do Quadro de que ~rata este 
artigo é as'segurada a promoção no respectivo Quadro,· de acordo 
com o atual efetivo, mediante o preenchimento das condições bá
sicas de acesso previstas na Lei de Promoções de Oficiais da At!va 
das' Forças Armadas. 

Art. 5.0 -Dentro do efetivo fixado nesta Lei, fica o Po-der Exe
cutivo autorizado a promover as medidas necessárias ao melhor 
aproveitamento do pessoal para atender aos serviços da Aeronáu
tica, dispondo, inclusive, sobre a- criação ou a extinção de Qua
Çros, desd'e que tal providência não acarrete prejuízo às promo
ções dos m!I!tares existentes. 

Art. 6.0 As vagas resultantes da aplicação desta Lei serão 
abertas a partir do ano de 1978 ~ preenchidas da seguinte ·forma: 

a) as de Oficiais, em 3 (trêS) etapas nas datas previstas na 
Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas; 

b) as de praças, de acordo com o Regulamento do Corpo do 
P-essoal Graduado da Aeronáutica; 

c) as de praças .esp_eciais, de acordo com a legislação em vigOr 
e instruções baix-adas pelo Ministério da AeronáUtica. 

Art. 7.0 As despesas decorrentes da execução desta Lei serãP 
~~e"t~tãs;, à conta das dotações constantes _do O;rçamento Geral 

Art. 8.0 Esta Lei entrará em vigor an data:-aa-su-;-a--publiCição. 

Art. 9.° Ficam revogadas as Leis n.0 s 4.653, de 31 de maio de 
1985, 5.376, de 7 de dezembro de 1967, e 5.585, de 30 de junho de 
!~;I~· 3~0 dâ:~~ ~~osições em .contrário, ressalvado o disposto no 

Bra~ilia, 13 de março de 1978; 157.o da Independência e 90.0 

da Republica. - ERNESTO GEISEL. 

Às Comissões de Segurança Nacional e de Finanças. 

PARECERES 

PARECERES N•S 40, 41 E 42, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 257, de 1976, que "dá nova 
redação ao§ ]9 do art. 457 do Decreto-lei n9 5.452, de )9 de maio de 

- 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 

PARECER N• 40, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e Justiça 

Relator: Senador Heitor Dias 

Apresentado pelo ilustre Senador Orestes Quércia, o Projeto, que ora 
analisamos, visa a alterar o § 19 do art. 457 da Consolidação das Leis do Tra
balho para incluir, entre as importâncias que integram o salário, os adicionais 
previstos em lei. 

2. Na justificação-, diz o Autor: ..... objetiva ... a presente propositura 
corrigir uma lamentável omissão do diploma legal acima mencionado, ao in
serir, como verbas integrativas ao salário, os adicionais previstos em lei, ou 
sejam: por hora extra, por trabalho noturno, por insalubridade e por pericu
losidade". 

Cita, também, jurisprudência nesse sentido, inclusive os prejulgados n9s 
3 e II do Tribunal Superior do Trabalho. 

3. A constitucionalidade e juridicidade do projeto se patenteiam tie lo-
go. 

Sua conveniência -ê, de igual sorte, facilmente perceptíVel. 
Os adicionais de periculosidade, de insalubridade e as horas extras, desde 

que pagos em caráter permanente, compõem a receita salarial do trabalhador. 
Nada mais lógico e justo, pois, que integrem o salário para cálculo de vanta
gens como férias, 139 salário e outras. 

Ademais, como ilustrado na justificação, a jurisprudência jâ vem reco
nhecendo tal integração como uma decorrência da própria sistemática da le
gislação trabalhista. 

4. Isso posto, opinamos pela tramitação do Projeto e, no mérito (art. 
100, item I, n9 6, do Regimento Interno), por sua aprovação, nos termos da 
seguinte 

EMENDA N• 1-CCJ 

Dê~se ao art. }9 do Projeto a seguinte redação: 
Art. 1' O parãgrafo I' do art. 457 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovado pelo Decreto-lei n9 5.452, de }9 de maio de 
1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 457 ........................................... . 

§ 19 Integram o salário, não só a importância fixa estipulada, 
como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, 
diárias para viagens, abonos pagos pelo empregador, bem como os 
adicionais previstos em lei, desde que pagos em caráter permanen
te." 

Sala das Comissões, 4 de maio de 1977.- Daniel Krleger, Presidente
Heitor Dias, Relator- Nelson Carneiro - AcclolY Filho- Otto Lehmann
Saldanha Derzi - Wilson Gonçalves. 

PARECER N• 41, DE 1980 
N• 41, de 1980 

Da Comissão de Legislação Social 

Relator: Senador Nelson Carneiro 

O Senador Orestes Quércia requereu e obteve o desarquivamento de seu 
Projeto n• 257, de 1976, que dã nova redação ao§ I• do art. 457 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. A referida proposição já foi examinada pela Co
missão de Constituição e Justiça, que a aprovou com emenda sugerida pelo 
Relator, o ilustre Senador Heitor Dias. A Comissão- de Finanças, em 31 de 
outubro último, tambêm a acolheu, nos termos da emenda da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Subscrevi, ao tempo, o parecer Heitor Dias; que aprova o Projeto, com a 
mOdificação que sugeriu. Não·encontro motivos para, nesta Comissão opi-
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nar, no mérito, de forma diversa. Assim meu voto ê pela aprovação do Proje
to, dada ao art. )9 a redaçào acolhida pelos dois órgãos técnicos que jâ o exa~ 
minaram. 

Sala dus Comissões, 22 de novembro de 1979. - Lenoir Vargas, Presi~ 
dente- Nelson Carneiro, Relator- Raimundo Parente- Jutahy Magalhães 
- Aloysio Chaves - Jaison Barreto. 

PARECER N' 42, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Tcotônio Vilela 

O presente Projeto de L<::i_, de autoria do ilustre Senador Orestes Quércia, 
propõe a alteração do§ J9 do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
a fim de incluir, entre as parcelas integrativas do salârio, os adicionais previs
tos em lei. 

Argumenta o Autor que o mencionado dispÕsitivo legal não prevê, den
tre os itens componentes do salârio, os referidos adicionais pagos a título de 
hora extra, trabalho noturno, insalubridade e periculosidade. 

Esses adicionais, quando pagos habitualmente, vale dizer, não eventual
mente, incorporam-se ao salãrio, Conforme o entendimento pacífico dajuris~ 
prudência trabalhista, citada pelo Autor. 

Desse modo, conclui com toda o acerto a justificação: .. Ora, se as cernis~ 
sões, percentagens, gratificações e outras vantagens integram o salãrio, com 
maior razão ainda os adicionais apontados devem ser também abrangidos 
pelo favor legal". 

Podemos discordar1 nesse ponto, da expressão favor legal, para substituí~ 
la por preceito legal. Mas, estamos de pleno acordo com o raciocínio e cóm o 
conteúdo do pensamento formulado. 

Sem dúvida, a proposição é juridicamente correta e necessâr1a e no plano 
financeiro não há qualquer óbice que se lhe oponha. 

A ComíSsão de Constituição e Justiça aprovou a matéria, com emenda 
de natureza expletiva, para que os referidos adicionais sejam efetivamente in~ 
corporados ao salário, desde que pagos em caráter permanente. 

Portanto, trata~se de emenda que consubstancia o entendimento jtiris-
prudencial, aperfeiçoariâO o projeto: -

Ante o exposto, somos pela aprovação do presente Projeto d~ Lei, nos 
termos da emenda da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 31 de outubro de 1979.- Tancredo Neves, Presi
dente- Teotónio Vilela, Relator- Saldanha D~rzf- JutBiiY -MH:galhães
José Richa- Henrique de La Rocque- Mauro Benevides- Mendes Canale 
- Jorge Kalume - Alberto Silva. 

PARECER N' 43, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei 
do Senado n9 196, de 1979- Complementar-, que "dispõe sobre o 
pagamento de pensão aos dependentes do trabalhador rural falecido 
antes de 31 de dezembro de 1971". 

Relator: Senador Bernardino Viana 
O Projeto sob examç, de autoria do ilustre Senador Franco Montoro, 

acrescenta parãgrafo ao art. 69 da Lei Complementar n9 II, de 1971, com o 
objetivo de assegurar aos dependentes dos trabalhadores rurais falecidos an
tes de 31 de dezembro de 1971, o direito à percepção da pensãO de que trata. 

Na Justificação, destaca ó' Autor que a matéria é reivindicada pelo Ve
reador Afonso Cabral de Souza, da Câmara Municipal de Araújos, com ela 
concordando em razão de o termo aquisitivo daquele benefícío, fixado para 
os casos de falecimentos ocorridos depois do referido dia 31 de dezembro de 
1971, ter decorrido de "atas de natureza puramente regulamentar", e clama 
pelo apoio jurisprudencial. 

Todavia, a jurisprUdência Citãda de nenhuma forma confirma o entendi
mento favorável à concessão do beneficio aos caSOs anteriores à data de vi
gência da citada Lei Complementar n9 11, o que é confirmado pelas próprias 
decisões judiciais citadas pelo autor, como o Req. n9 40.006-SP, enquanto que 
o AC n'i' 40.999-SP e o AC n'1 45.006-SP, se fixam no termo inicial de "a 
partir de janeiro de 1972", por isso que não hã tutela judicial para a tese da 
retroatividade que se pretende. 

Diante do exposto e como a medida encontra óbice no parágrafo úníco 
do art. 165 da ConstituiçãO~ que exige para a criação,~ extensão ou majoração 
dos serviços ou benefícios coriipreencHdos nO --sTstem.a previdenciârio, a indi
cação das fontes de seu custeio total, nosso parecer é pela rejeição do Projeto, 
por inconstitucional. _ 

Sala das Comissõe&, 5 _Qe_março de 1980.- Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Bernardino Viana, Relator - Leite Chaves, vencido - Cunha Li
ma, vencido -Aioysio Chaves -Helvidio Nunes- Raimundo Pare11te- Al
mir Pinto - Aderbal Jurema. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Do Expediente lido consta o 
Projeto de Lei da Câmara 09 15, de 1980, que receberá emendas, perante a 
primeira comissão a que foi distribuído, durante cinco sessões ordinárias1 nos 
termos da alínea "b", do incíso II, do artigo 141 do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Jorge Kalume, 

O SR. JORGE KALUME (AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

Assistimos satisfeitos à reabertura dos nossos trabalhos legislativos, na 
tarde de 19 de março, sob a respeitâvel Presidência do estimado Senador Luiz 
Viana Filho, e desejamos nesta oportunidade formular votos para que no cor
rente exercício sejamos plenos de realizações dentro da nova conjuntura 
político-partidária. 

Ausentamo~nos logo após a sessão solene para partic-ipar dos festejos do 
IQ9 aniversârio da Universidade do Acre, que, criada sob os melhores auspí~ 
cios, representou desde o seu surgimento, naquela Unidade Federativa, um 
clarão nas trevas! Nasceu gigante e, como uma árvore adulta, logo ofereceu 
sombra, mitigou a fome com seus frutos e ·sacíou, com o orvalho desprendi
do, a sede dos nossos patrícios que ansiavam universo cultural amplo. 

De estadual, no seu início, foi logo reconhecida e posteriormente federa~ 
lizada, como pfanejáramos, pleito que, inicialmente oral, encontrou resposta 
positiva do Exm'i' Sr. Ministro Jarbas Passarinho, titular da Pasta de Edu~ 
caÇão e Cultura, a quem neste momento registramos os nossos agradecimen~ 
tos, 

A Universidade do Acre, obra realiz3da quando éramos Governador, 
atendendo nosso impulso e o anseio dos mais justos da população brasileira 
daquela terra, lá se encontra altaneira como a Bertholetia Excelsa e robusta 
como o jequitibá. Dos seus cinco cursos iniciais, também criados por nós, 
corno os de Economia, Pedagogia, Letras, Matemática e Estudos Sociais, so
mados à Faculdade de DireitO surgida em 1964, atualmente dispõe de treze 
cursos, espargindo o saber e dando outra dimensão ao jovem Estado, E essa 
alavanca de uma infra~estrutura do verdadeiro progresso; é necessârio ressal
tar, se deve creditar ã mudança do sistema político do Acre-Território para 
Acre-Estado, graças à pertinácia do autor do projeto, hoje Senador José 
Guiomard dos Santos, que pôs à prova o seu talento, a sua diplomacia, enfim 
os seus conhecimentos estratégicos de engenheiro militar e infante no campo 
político. Some~se mais o arrojo dos nossos bravos antepa~sados que, pensan~ 
do na Pátria, se adentraram pela Amazônia, indo até aquelas distantes para~ 
gens, parte das "terras encharcadas", onde chantaram os marcos civiliza~ 
tórios e fronteiriços. 

Estamos felizes por haver oferecido à comunidade acreana a Universida~ 
de, resultado do nosso labor, da nossa obstinação e de uma equipe que soube 
nos compreender e aplaudir o nosso tentamen. 

E este é o momento adequado para agradecer aos Governos Revolucio
nãrios de Castelio Branco, Cos_ta e_Silva e Emilio Médici, sob cujos períodos 
governamos o Acre, dando~ nos oportunidade para que pudéssemos desenvol
ver e materializar planos benéficos em prol do povo acreano. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, lá, no distante Acre, está a Universidade, 
abrigando em seu seio 1.406 eStudantes, atendidos por 260 professores e 312 
funcionários. Simboliza, naquelas plagas, a Bandeira Cultural hasteada no 
dia 3 de março de 1970, por força da Lei Estadual n9 318, num mastro vigoro
so e que jamais serâ arreada, tremulando, altaneira mente, ao sopro das brisas 
cloro filadas dos trópicos, porque é dinâmica, sob o olhar prgulhoso do povo 
acreano, seu fiel zelador, e a vontade e bênçãos de Deus! 

O seu primeiro Magnífico Reitor, o Professor Ãulio Gélio Alves de Sou
za, por n-ós eScoíhido pela sua cultura, pelo seu diriamísmo e seu amor à gleba 
mater, permanece até os dias aluais como garantia para que a entidade1 quer 
quando da sua fase pioneira e agora na im.plantação do seu Campus deftniti~ 
vo, não sofresse solução de continuidade. 

E o momento é adequado para agradecer ao Exm9 Sr. Professor Eduardo 
Portella, Ministro da Educação e Cultura, a sua ajuda e o seu apreço dedica
dos a nossa querida Universidade, bem como a S. Ex• o Sr. Ministro Mário 
Andreazza, que, através dos órgãos de seu Ministério na Amazônia, como a 
SUFRAMA e a SUDAM, tem sido compreensivo com aparte de recursos fi
nanceiros. Mas, gOstaríainos de reiterar -ao Sr. Ministro Eduardo Portella o 
nosso pleito formulado em 1979, logo após nossa presença no Senado, no 
sentido de criar as Faculdades de Administração, Ciências Contãbeis e de 
Agronomia (este Curso foi poi' nós Cr1ado, mas rião impla-ntado por falta de 
recurso financeir~), com urgêrida, Oferecendo horizonte mais amplo a nossa 
moCidade estudiosa: -

E desta tribuna, ao me congratular com o Brasil pelo grato evento, por
que uma Universidade não pertence apenas à Unidade onde se encontra, mas 
ao País inteiro e até ao mundo, estendemos nossas congratulações - e não 
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poderíamos deixar de _fazê-lo - ao ex-Presidente Ernesto Gcisel e a seu go
verno, sempre solícitos aos pleitos que lhes eram formulados bem como ao 
~resi?ente Jo~ão .Figueiredo e sua equipe, que também, como ~s antecessores, 
tem stdo senst~ets as suas necessidades, possibilitando _desta maneira mantê-la 
dentro do ~ats elevado padrão exigido para formar profissionais. · 

Conclmndo, Sr. Presid~nte, peço a V. Ex' que permita fazer parte inte
gran~e deste nosso pronunciamento a conferência por nós proferida mi. noite 
do dta 3 de março do c_orrente ano, no amplo auditório da t.J niversidade Fe
deral do Acre: 

CONFERENCIA PROFERIDA PELO SENADOR JORGE 
KALUME N~ UNIVERSIDADE DO ACRE, NO DIA 3-3-80, 
POR OCASIAO DO SEU 10• ANIVERSÃRIO. 

Iniciamos lembrando o Mestre dos Mestres - Jesus Cristo: 
.. Erguei-vos ... e não temais ... 
Se tiverdes fé do tamanho dum grão de mostarda, direis a este 

monte: 
Passa daqui para acolá, 
e ele passarâ ... 
Nada vos será imPossíveL." 
O sentimento da fé somado ao otjmismo nos levou a acreditar 

em tudo que é saudável. Encorajou-nos a quebrar os grilhões e se
mear a semente do bem, na certeza de que frutificaria, dando-nos 
frutos sazonados. E assim pensando, procuramos, quando Gover~ 
nador e sem vacilações, edificar obras que jamais seriam destruídas 
pelo contrário, com o passar d_os tempoS Se robusteceriam para ~ 
grandeza desta terra, significativamente simbolizada no poema do 
Padre Manoel Albuquerque: 

"Planta sempre, que, mesmo que não colhas, 
Gozarás da carícia de mil folhas, 
Terás sido um lampejo de arrebol ... " 

"E, mais tarde, escondendo o próprio nome, 
- Darâs fruta ao Brasil que tiver fome, 
-Darás sombra ao Brasil que sentir sol!" ... 

Pois bem, para nossa alegria e felicidade de todos, estamos hoje 
celebrando um dos eventos marcantes da vida acreana e, por analo
gia, diremos, do Brasil e, orgulhosamente, acrescentamos, do Mun~ 
do! São dez anos de vida desta Universidade, formando anualmente 
grupos de profissionais para servirem em· Qualquer país e a qualquer
povo. E em abono a esta nossa tese, invocamos a definição do insig~ 
ne e saudoso jurista Dr. Francisco Campos: ~~Fiel ã.os seus manda~ 
mentes, a Universidade é o sal da terra. Por ela se preservam os bens 
que conferem valor e sentido à vida humana. Graças a ela não apo~ 
drecem os homens na escravidão e na barbaria. Também transcreve
mos, pela sua oportunidade, judicioso conceito dos professores que 
elaboraram a "Proposta de Integração da Universidade Federal do 
Acre com as Universidades dos Países Amazónicos", pois reflete o 
nosso pensamento e demensiona a grandeza desta Universidade: 

.. A UFAc deverá desempenhar uma grande tarefa concretizan~ 
do a cooperação cultural e educacional bem estreita e um intercâm .. 
bio tecnológico e científico dos mais profundos. Ela se propõe a ser 
o elo de ligação entre_ nosso país _e aqueles que possuem problemáti
ca semelhante à nossa, oferecendo serviços, estimulando a com
preensão entre seus povos, e harmonizando o relacionamento do 
homeffi com seu meio ambiente. Esta Universidade coloca suas po~ 
tencialidades ao alcance das instituiÇões congéneres de outros paí
ses, consciente de que poderá receber, -da nlesma forma, valiosíssi
mas contribuições de suas irmãs latino-americanaS." '"A ponte meM 
tática deixada por V. Ex•, disse-nos em discu!So o inteligente e o leal 
amigo Dr. José Fernandes do Rêgo- c_onquanto seja de real valor, 
contudo a verdadeira, que jamais serã destruída, é a representada 
pela Universidade porque, esta sim, ligarão presente ao futuro". E 
no mesmo sentido se eXpressou o_ dinâmico, Ieal e talentoso amigo 
Dr. Adonay Barbosa dos ~antes, bem cOmo o próspero empresârío 
Carlos Alberto Abrantes na noite de 11 de março de 1971. 

O seu .. nascimento", aqui, não foi obra do acas-o, porque '"o ser 
humano, ao nascer, jâ traz consigo ~-_capacidade infinita de realizar, 
com êxito, qualquer tarefa; bastando para isso pensar~ decidir e agir 
com autoconfiança" 'na lapidar frase de Jurandír Alécío, E como 
este ensinamento foi por nós assimilado, af estâ o Templo do Saber 
espargindo luzes,, pois .. quanto mais o indivíduo aprende, tanto 
mais útil se torna para -si e para a sociedade", como afirmara Josê 
Ingenieros. 

Alguns Fatos 

Os derrotistas ou os arautos do pessimismo, aqueles que não 
conseguiram desvincular~se das trevas, achavam que o Acre deveria 
p~r~anecer na obscuridade, isto é, subordinado às peias da igno~ 
ranc1a. 

Como a história é a melhor mestra, gostaríamos de relembrar pe
queno episódio ocorrido conosco quando fomos Prefeito de Xa
puri, em 1956. Entendemos de revolucionar a administração, saindo 
do marco zero, p·arà oferecér" melhores condições ao povo sempre 
esp_e~ançoso, porém sofrido pelo insulamento em que vivia. Não ire
mos descrever realizações da época, mas recordar, até como exem
plo aos jovens, o primeiro conselho recebido de ilustre xapuriense 
de maneira reti~nte: ' 4Não abia escolas ... não convém despertar co
nhecimentos. É preferível mantê-los cegos ... " Esquecemos o conse~ 
lho brutal e o nome do conselheiro, e, para sua desgraça, criamos in~ 
clusive o artigo 91 (ginasial) para funcionar à noite! 

Creiam-nos que, como nos versos de Cãmões "câ como lá mais 
fada há!. .. e, por impossível que pareça, quando manifestamos o de~ 
sejo de criar os cursos superiores como suporte à futura Universida
de, também apareceram os anjos maus, c9mo aquele da história da 
pequenina Xapuri. Fechamos os ouvidos e partimos, ainda mais re~ 
solutos, para a semeadura. E esses patrícios, pobres de espfrito, jâ~ 
mais poderão usar as insqrições sepulcrais da Era das Pirâmides: 
H Nunca tomei nada que pertencesse a outrem" ..... Nunca cometi 
violência contra ninguém" ... Não obstante essa afronta, evitaremos 
revelar seus nomes porque muitos o fizeram por ignorância; alguns 
pensando, admitamos, na situação fióanceira de um Estado ainda 

- incipiente; e outros (queni sabe?) visando interesses pessoais, desisti
mulavam trabalhos, dessa envergadura para não lhes sombrear 
possíveis planos políticos ... Falamos desta maneira para que a moci
dade do nosso Estado, futuros dirigentes daqui e alhures, saiba 
manter~se obstinada ao tomar uma atitude salutar. h Não se turbe o 
vosso coração, nem se atemorize," ensinava Jesus e Sir John Pa~ 
kington, aconselhava: 

.. Fazei o vosso dever o melhor que puderdes, ~erecei a apro
vação da vossa consciência." 

Acrescentamos que o importante é realizar, altruisticamente, 
objetivãndo beneficiar a coletividade. 

Novos Teinpos 

Agora que tudo mudou se tornou fâcil .. construir" e materiali~ 
~:projetes em favor do verdadeiro desenvolvimento, graças às fa
Cl~Idades alcançadas nos campos cultural, social, económico e finan~ 
cerro. Nunca é demais registrar que, até 1970: o Acre vivia pratica~ 
mente insulp~ dos demais Estados. Sua comunicação dependia dos 
rios - "os caminhos que andam" - e, por isso, os olhos dos seus 
habitantes mantinham-se voltados para o céu, na ânsia de vis
lumbrarem possível precipitação pluviométrica e conseqUente cheia 
dos rios ... Animavam-se ouvir o canto da Saracura como indício de 
chuva imediata! Mas atormentavam-se com o aparecimento dos 
bandos de jaburus à grande altura em busca de outras terras porque 
era sinal do estio acompanhado da .. friagem" ... Era a "meteorolo~ 
gia" ditada pela natureza que as circunstâncias do insulamento fa~ 
ziam acreditar ... Some-se a_essas crenças o chirrar da coruja que, 
pela sua raridade, os superticiosos acreditavam tratar~se de "aviso 
de morte" ... 

Deixerilos esses fatos para outra oportunidade, pois essas rápi
das pinceladas tiveram, apenas, o escopo de mostrar como neste 
"minimundo" de água e floresta, antes do avião, do telefone, do telex e, 
especialmente, da rodovia, era monótono e difícil, exigindo do adminis
trador do Estado e das empresas comerciais uma visão do conjunto 
para proverem~se no inverno e atender todas as suas necessidades du
rante o período do estio, quando os rios se mantêm com seu álveo ex~ 
posto, isto é, sem condições de trafegabilidade aos .. gaiolas" e pequenos: 
barcos. 

Governadoria 

Faremos, agora, um râpido retrospecto da nossa presença no 
Palácio Rio Branco. 

Assumimos o primeiro mandato de Deputado Federal em 
1963, em Brasfiia. Em 1966, fomos guíndado ao cargo de Governador, 
eleito no mês de julho e empossado a 13 de setembro do ano em referên
cia. 



Março de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Quarta-feira 12 227 

Tínhamos pela frente a grande responsabilidade de remover os 
óbices e dar "corpo" ao Estado ainda nascente. Nã~ poderíamos 
decepcionar nossos companheiros e particularmente o Criador do 
Estado - o Pai Político do Acre - Sua Excelência o Senhor 
Senador-General José Guiomard dos Santos, inclusive o Excelentís
simo Senhor Marechal-Presidente, o Estadista Humberto de Alen
car Castello Branco que nos honrou com a sua indicação. 

Além dos mais, precisávamos atender ao nosso ego (permitam 
esta imodestia), misto de civismo e amor à Pátria e à querida terra 
acreana, somados ao nosso caráter que sempre nos induziu a respei· 
tar o nosso semelhante. 

A tarefa, contudo, deixava de ser árdua porque nos revestimos 
.. da couraça de Ie e amor" apregoada pelo Apostólo Paulo e da con
fiança com que fomos contagiados pela equipe de funcionários, dos 
mais graduados aos mais modestos, e do próprio povo sempre espe
rançoso por dias melhores. Todos se uniram éom uma admirãvel e 
férrea vontade de triunfar, como nos versos do famoso poeta da 
Costa e Silva: 

"Cantai, homens de Deus, que essa cantiga Vos dá novos alentos 
para a luta, 

E quem luta a cantar não tem fadiga! ... 
O Brasil estava numa luta homérica de combate à inflação her

dada do regime deposto. O Governo ReVolticionârio reStaurava a 
ordem, e os recursos finance:iros eram limitadísSimos. Entretanto, o 
desejo de vencer fez·nos acreditar no provérbio latino Ad Augusta 
per augusta - chega-se a resultados sublimes por caminhos estrei
tos" -f-mesmo porque "A vontade é o único elemento permanente 
e imutâvel do espírito é a vontade que através da continuidade de 
propósitos dá unidade à consciência e liga todas as idéias e pensa
mentos, acompanhando-os como uma eterna harmonia". 

Reconhecíamos a impossibilidade de consolidar o sistema polí
tico do Acre-Estado elevado em 1962 e implantado em 1963, se o 
seu povo, destacadamente a sua mocidade estudiosa, ficasse piivado 
de uma formação superior, isto é, sem um universo amplo que lhe 
oferecesse uma ponte de acesso à auto-suficiência cultural. 

O Acre saiu de maneira triunfal do estágio -de território onde 
apenas existia o 29 Grau - cientffico, técniCo em contabilidade e 
pedagógico. Tão limitado era o ensino quanto o regime político
administrativo vig-ófante. Quebradas as amarras com o advento d.o 
novo sistema - o estadual - uma nova mentalidade despOntaria. 
Mas esse anseio só podia ser alcançado através de cursos universi
tários. Considerando nossa condição de povo jâ emancipado, tínha
mos que compensar o tempo perdido; tínhamos que ~vançar para 
sairmos da longa noite em que nos encontrávamos, mesmo porque a 
fé, num novo alvorecer, foi nosso escudo como versejara o poeta 
acreano, nascido na Bahia, o imortal Francisco Mangabeira: 

ucomo alvorada de Suas Tranças 
- Um passarinho vi proferir -
Vejo Este Rosto - céu de esperanças, 
Vejo a alvorada d'Este Sorrir." 

E aqui comporta o pensamento "voltaireano": ••Nada liberta 
como a educação. E Voltaire foi mais adiante ao escrever: uquando 
uma nação começa a pensar é impossível detê-la". Efetivamente, só 
se alcança esse patamar através da cultura! 

Ora, o Acre que fora País em 1899, posteriormente, com o novo 
domínio estrangeiro, perdeu esse statUs para recuperar-se em 1902, 
tornando-se Estado Independente, não poderia continuar Terri
tório, porém Estado, alçando .. se afinal em 1962 pelo desejo unísso
no do seu povo e pela vontade soberana do Congresso Nacional 
quando o Brasil se encontrava sob o regime parlamentarista, 

O Acre é Estado e será por todos os séculos! 
E os versos do poeta Mangabeira, que lutou por este rincão, 

parecia prever e significar esse auspicioso acoritecimento ao cantar 
com seu estro sublime: 

.. Palpitam luzes no que era escuto, 
Clareia a treva; 
Fulge a aleluia do meu futuro, 
Tudo se eleva, 
Gorgeia, treme, fulgura e c~nta ... " 

Estratégia Educacional 

Dentre os planos que traçamos para o nosso Governo demos 
enfoque especial à instrução somada a educação e, sem medir as 

conseqüências fi:itaTiceiras, decidimos criar Cursos Superiores: o de 
Economia, pela Lei n9 195, sancionada na manhã de 13-9-1968, em 
nosso Gabinete, localizado na parte térrea do Palâcio. Pela Lei 
n9 140, de 30-ll-1967, o Instituto de Educação do Acre, coroo pas
so inicial para formar professores. Pelo Decreto n9 234, de 14-11-
1969, criamos .. junto à Secretaria de Educação e Cultura, um Gru
po de Trabalho para estudar a organização da Faculdade de Edu
cação. Pela Lei n9 299, de 14-11·1969, desmembramos a "Faculda
de de Educação do Instituto de Educação do Acre". A partir daí 
essa Facuidade .. Educação", as de Estudos Sociais, Matemática e 
Letras, bem como de Economia, e mais a de Direito, único curso 
existente antes do nosso governo, foram as componentes necessárias 
para a criação do CentrO Univeisitário. E conVém ressaltar que dei
xamos criadas a Faculdade de Agronomia e o Instituto de Ciências 
Biológicas, não implantadas, por falta de disponibilidade financei
ra. Com a criação da Faculdade de Agronomia, pretendíamos aten
der, plenamente, nossos estimados patrícios, pela vocação agrícola 
do Estado e, abiigar em seu seio, atravês de bolsas, os nossos irmãos 
bolivianos e peruanos, das respectivas fronteiras, num, gesto de fra
ternidade e sadia política de boa vizinhança, já que tanto cultivamos 
durante o nosso período governamental. 

Enfim, Universidade 

Não sabemos se exageramos quando acolhemos os versos do 
saudoso poeta Francisco Mangabeira: 

••E comecei em sonhos 
A ver quadros risonhos, 
Ora tu me surgias de outras plagas 
Sobre uma concha, entre corcéis de espuma, 
E não h a via diferença alguma 
Da vênus grega a aparecer das vagas ... n 

Com o elenco de cursos mencionados, somados à Faculdade 
de Direito implantada em 1965, no Governo do Major Edgar Pe
dreira de Cerqueira Filho, resultante do Projeto de 1964, do então 
Deputado Estadu.al Omar Sabino de Paula, criamos a Fundação 
Centro Universitário do Acre, pela Lei Estadual n9 318, de 3 de 
março de 1970. Para esse passo ousado contamos com a valiosa aju
da té_cnica do saudoso professor GuC:rino Anselmi por nós contrata
do e cedido pelo Ministério da Educação e Cultura e o seu nome nos 
foi sugerido pelo professor Áulio Gélio a quem perguntamos se co
nhecia algum técnico que nos orientasse sobre matéria dessa enver
gadura. 

E assim, sob festas e hosanas sancionamos a Lei n9 318, na Es
planada do Palãcio, numa bela tarde do dia 3 de março de 1970, 
com Missa Campal oficiada por Sua Excelência, o Bispo Dom Gio
condo Maria Grotti e entre especar de foguetes, os acordes dos hi
nos nacional e acreano bem como outras músicas, tornando o am
biente ainda mais festivo, executados pela banda da GT, comanda
da pelo maestro Sargento Moraes e Contra-Mestre o Sargento San
doval. 

Nossa assinatura foi acompanhada pelos secretários Boaventu
ra da Silva Moreira, Secretário de Administração, Mário Izídio dos 
Santos, Secretãrio de Finanças, em exercício (o seu titular, Dr. Al
fredo Sanches Mubarac se encontrava em missão fora do Estado), 
Dra. Yacut Ayache, Secretária de Educação e Cultura, Deputado 
Agnaldo Moreno da Silva, Secretário da Agricultura, Indústria e 
Comércio, Engenheiro Civil Roberto Gatasse Kalume, Secretário 
de Obras e Serviços Públicos, Dr. José Thomaz Nabuco de Oliveira 
Filho, Secretário de Saúde e Serviço Social, Adalberto Tércio Lopes 
da Cruz, Secretário de Planejamento e Coordenação Geral, Ennio 
Ayres Ferreira, Secr~tário de Justiça, Intelior e Segurança, em 
exercício (o seu titular Major Waldemar Maciel se encontrava au
sente do Estado), Hermelindo Guimarães Brasileiro, Secretário 
para Assuntos do Gabinete. 

Conquanto o Ato, pela sua magnitude, tivesse representado a 
verdadeira ••carta de Alforria" cultural e presentes estudantes e o 
povo, faltou, contudo, o estrondoso entusiasmo, justificado pela fal
ta de preparo como decorrência do incipiente meio de comunicação 
da época. Todavia, valeu o esforço desenvolvido - verdadeiro bál
samo vivificador do espírito ....:..:... por nós e nossa equipe de governo, 
fruto do nosso próprio impulso, conduta por nós adotada, quando 
dirigida para o bem, porque somente assim se poderia governar o 
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Acre daqueles dias. E esse procedimento, do qual nos ufanamos, faz 
lembrar o sábio francês Luíz de Pasteur ao ingressar na Academia 
Francesa: "A grandeza das ações huffiaD3s se iD(:de pela inspiração 
que lhe deu origem. Feliz de quem traz em si um Deus interior, um 
ideal de beleza e lhe obedece; um ideal de arte, um ideal de Pátria. 
São estas as fontes das ações heróicas e das idéias sublimes". 

O Ato, repetimos, foi solene e festivo. Discúrsamos, como Go~ 
vernador, destacando a grandeza da Lei que assinãvamos, naquele 
instante, inspirado por Deus e com pensamento voltado ao povo pe
los incomensuráveis benefícios que a Universidãde iria representar. 
E com toda nossa veemência dirigimo~ nos à juventude para dizer
lhe como Kennedy: "Governar exige coragem e-aUdácia" como 
lema do nosso Governo que ao se instalar sepultou .. a estrategia do 
medo, que nos isola, e a do ressentimento que nos inferioriza''. Mas 
antes não faltaram aplausos por parte de outros oradores: professor 
Guerino Anselmi e o Deputado Carlos Simão Antônio. Todo esse 
júbilo nos conduz â. acreditar na eternidade da obra porque como 
nas estrofes do poeta Cruz e Souza: 

~tFloresce para a Fé, para a Beleza 
Da luz, que é como um vasto mar sem fundo, 
Amplo, inflamado, mãgico, fecundo, 
De ondas de resplendor e de pureza." 

Esclarecimentos 

O Professor Guerino Anselmi, por nós contratado, sugeriu-nos 
que o aconselhável, inicialmente, fosse um Centro, ao invés de Uni
versidade plena do_vocábulo, como queríamos. Sentimo nosso dese
jo contrariado e sem impor vontade convocamos uma reunião no 
Palácio, à noite, da qual participaram a nosso convite: O Vice
Governador Omar Sabino de Paula, a Secretária de Educação Ya
cut Ayache, o professor GueriQo Anselmi, o Deputado Joaquim Lo
pes da Cruz, o Secretário Adalberti Lopes da Cruz, e o Deputado 
Geraldo Mesquita que se encontrava em visita à Rio Branco. 

Embora cansados da luta intensa do dia, discutimoS democrati~ 
camente o assunto, fixando-se, afinal, no sistema de Centro. Gos~ 
taríamos de relembrar que, embora tenhamos tratado o assunto an
tes, resolvemos, nesse encontro, reiterar o. nosso desejo do Centro 
ou Universidade ficar sob uma Fundação, considerando as deficiên
cias financeiras de um Estado jovem para fazer face as despesas fu~ 
turas diante do crescimento da Entidade oferecendo-lhe, inclusive, 
outras vantagens como o recebimento de recursos financeiros de 
qualquer fonte e dar-lhe maior flexibilidade e autonomia. Concluí
do o encontro, ficamos apenas com o Professor Guerino, no salão 
nobre, discutindo alguns pontos e inclusive orientando-o quem de
veria procurar, expondo nossa iniciativa p<irà8.f8.star possível fesis~ 
tência - jã aflorada - ao nosso tentame. 

Manhã cedo, o saudoso Mestre aplicou a estratégia que traça
ramos, retornando satisfeito com os resultados colhidos. Após isso, 
mandamos convocar o Conselho Estadual de Educação, através da 
Secretária Yacut Ayache, onde, com o terreno adubado, os Sr. 
Membros deram guarida a idéia. 

Dessa sessão participaram os se&uíntes Conselheiros: 
Dr. Oniar Sã.bino de Paula, Professora Edir Marques de Olivei~ 

ra, Professora Maria José Bezerra dos Reis, Professor Audenor Or
tiz Chaves, Professora FláVia de Barros Pimentel, Dr. Carlos Alves 
Cravo, Dr. Paulo Polly Nepomuceno, Dr. Antonio da Costa Gade
lha, Professora Nely Catunda da Cruz, Professor Raimundo Gomes 
de Oliveíra, Madre HildCbrandã da Prã, ProfessO-r Eduardo Brito 
Almada, Professor Luiz Fontenele, Professor Ãulio Gélio Alves de 
Souza, Professora Maria Derzi BarbOsa, Irmã Maria Josefina Fur~ 
tado e a Professora Luciola Sfuçi. Confiavcimos no apoio, mas dese
jávamos unanimidade e foi alcançada. Seguidaffiente, encaminha~ 
mos a Mensagem à augusta Assembléia Legisliltiva oride, também, 
foi aprovada. E Pelo Decreto n9 96, de 9-4~70, nomeamos o i9 Con
selho Diretor para reger os destinos do Centro: 

Dr. Alfredo Sanches Mubarac, Secretário Adalberto Tércio 
Lopes da Cruz, Dr. José Fernandes do Rê&o. Professora-Maria José 
Bezerra dos Reis, Dr. Adauto Brito da Frota, ProfessOr Raimundo 
Gomes de Oliveira, professor Olavo Oliveira, Dra. Yacut Ayache, 
Major Werther de Morais Lima, Dr. Edilberto Parigot de Souza Fi~ 
lho, Dr. Zaqueu Machado de Almeida e o empresário Mustafa Za
cour El-Hindi. 

Com o passar dos dias, o nosso ego achava que deveríamos al~ 
terar a denominação de Centro Universitário para Universidade e, 

em abono ao nosso desejo, vieram vozes de estudantes e dentre ou
tros mencionaremos os das PrOfessoras Edir Marques de Oliveira e 
Nely Catunda da Cruz. E assim o anseio, até como fator psicológi
co, foi correspondido. Para isso pedimos a colaboração jurídica do 
Dr. limar Gaivão, do Desembargador Dr. Jorge Arakem de Farias 
e do Professor Áulio Gélio que, de maneira meteórica, organizaram 
o documento e logo o transformamos na Mensagem encaminhada à 
Assembléia Legislativa que á aproyou velozmente. Essa Mensagem 
se transformou na Lei n9 421, que sancionamos na noite de 22 de 
janeiro de 1971, no auditório, recéin-construídÕ, d8. Escola Normal 
L.oU:renço Filho, 11 meses depois da Lei inicia[ (a de n• 318 de 
3-3~ 70) e faltando dois meses para o término do nosso mandato. 
Assinaram-na mais os seguintes secretários: 

José Chaar Filho, Administração, Alfredo Sanches Mubarac, 
Finanças. Hermelindo Guimarães Brasileiro, Gabinete, Adalberto 
TérciO Lopes da Cruz, Planejamento e -Coordenação Geral, Major 
Waldemar D'Avila Maciel, Justiça, Interior e Segurança, Engenhei
ro Agi"ôriõitio Josê Fernandes do Rêgo, Agricultura, Indústria eCo_
mércio, Professor Jovino de Araújo Luz, Educação e Cultura, (a ti
tular Yacut Ayache se encontrava ausente do Estado), Dr. Augusto 
Hidalgo de Lima, Saúde e Serviço Social e Hermelindo Guimarães 
Brasileiro, respondendo pela Secretaria de Obras e serviços Públi
cos, na ausência do titular Dr. Roberto Gatasse Kalume que se en~ 
centrava ausente do Estado. 

Também foi um encontro inesquecívCf Com as presenças de uni
versitários, professores e autoridades Pela transbordante alegria que 
imperou e entusiasmado ao final do nosso discurso escrito o atira~ 

_ ~~~-p~ã~?ilna como simbólica homenagem aos aplausos recebidos, 
Também falaram o Professor Áulio Gélio Alves de Souza, Dr. Jer
sey de Brito Nunes, representando a Faculdade de Direito, o Profes
sor Francisco Percira Nóbrega, na qualidade de convidado especial 
e a estudante Hilka Pechi, em nome dos estudantes. 

Preito de Justiça 

Abrimos espaço para rendermos nosso preito de justiça à nossa 
Augusta Ass~mbléia Legislativa que foi compreensiva e em nenhum 
momento os Exmos. Srs. Deputados faltaram com seu apoio na 
aprovação_ das nc:>ssas Mensagens, q~er _críand9 as Faculdades, quer 
criando o Centro Universitário ou alterando o seu nome para Fun~ 
dação Universidade do Acre, conduta das mais louváveis e revestida 
do mais alto espírito cívico. 

Anseios 

Poderíamos concluir estes excertos históricos sem registrar pe
quenos fatos, mas p-ara ·nos graildfosos pela seriedade com que nos 

. tratavam o assunto? 
Quando se disseminou pela Capital, o nosso propósito de im

plantar cursos superiores, nós que sempre mantivemos diálogo 
aberto com todas as pessoas, grupos de estudantes secundaristas 
amiudaram suas audiências e nós os recebíamos, alegre e inforrnalmen~ 
te, pelo desejo de ouvir vozes dos nossos sucessores. E a tônica 
era educação, acompanhada da pergunta: uGovernador, quando é 
que o Senhor vai criar oficialmente a Faculdade de Educação, já 
prometida?" Enquanto falavam, o assunto já estava sendo labora
do. E o grupo, quase sempre o mesmo e raramente variava, era for
mado pelos estudantes secundaristas Edgar Fontes. Mauro Modes
to, Manoel Ferreira Lima, Edmar Albuquerque, Clodomiro No
gueira do Vale, Felisbela Janete Sales Modesto, Maria L~zia Araújo 
de Freitas e Carmita Hadad de Melo. 

Sentindo a ânsia dos jovens, passamos a recebô-los, não durante 
o eipediente_ normal, ~as ã.ntes do jantar. E ~qui devemos ressalvar 
qUe jamais aceitavam convite para a modesia ceia porque, certa
mente, iam alimentados por essa idéia salutar, alimentando-nos, 
tambêm, com o entusiasmo natural de suas palavras fluentes e enco
rajadoras. Admiráveis joVens que postulavam benefiCias não apenas 
para si mas para toda a coletivida.d~ preseilte e futura! 

Reconhecimento e Federallzação 

Outros Fatos 

Nosso Governo já se encontrava na uc'onta:gem regressiva", 
isto é, há poucos dias do seu término, quando veio ao Acre, aten
dendo nosso convite, Sua Excelência o Senhor Ministro da Edu
cação, na época, Senador Jarbas Passarinho, não só para conhecer a 
nossa atividade educacional c cultural, bem como para inaugurar o 
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Monumento ao Seringueiro é o primeiro dos dois blocos do Edificio 
destinado ao Palâcio da Cultura, hoje ocupado pela universidade, o 
qual, dentro da maneira como o concehelií.os, seria o primeiro da 
América- Latina para abrigar tudo relacionado à cultura. Dentro da 
nossa concepção, transmitida logo ao Secretário de Obras, Enge
nheiro Roberto Gatasse Kalume, foi encomendado o projeto ao fa
moso arquiteto amazônida Rui Vieira. E quando da ina1:1guração do 
bloco fizemos o lançamento de dois livros escritos e impressos no 
Acre ~ por filhos da Placilândia: ,.Jardim Fechado" de autoria do 
poeta Mârio de Oliveira e outro de autoria do ilustre Advogado Jer· 
sey de Brito Nunes. A festa pelo seu ineditismo marcou êpoca e re
cebeu louvores do ilustre visitante. 

Na manhã seguinte, antes do seu retorno para Brasrtia, levamos 
Sua Excelência; o Senhor Ministro da Educação, para conhecer o 
terreno destinado ao Campus Universitãrio, localizado na estrada 
do uaeroporto velho", onde estávamos construindo os primeiros 
quatro blocos de alvenaria. Nessa ocasião pedi q~e aj~dass~ o Acre 
e abrigasse o Processo de Reconhecimento da U.n_1vers~dade Jâ enca· 
minhado ao MEC e que, ainda na sua gestão, d1hgenc1asse esforços 
no sentido de federalizá-la, porque, dessa maneira, excluíria esse 
Templo do Saber de injunções que no futuro poderiam trazer-lhe 
danosas conseqüências. E o nosso apelo encontrou eco. Quarenta e 
cinco dias após deixarmos o Palácio Rio Branco, a Universidade era 
reconhecida pelo Governo Federal através do Decreto nl' 68.567, de 
29 de abril de 1971 assinado pelo Presidente Emílio G. Médici e 
Jarbas G. Passarinho, publicado no DOU sob n9 81, de 2 de maio 
do mesmo ano. A notícia nos foi transmitida para Belém e nos en
cheu de regozijá. Após esse passo e, ainda no Governo Médici, foi 
afinal fêderalizadal 

Construção do Campus Universitário 

Sempre preocupado com a situação do poder a~uisi~ív~ do nos
so povo, idealizamos a construção do ,carn!us Umversttáno numa 
área em que facilitasse o seu acesso, ate a pe, pelos professores e .es
tudantes. Certa vez, indo à olaria do Governo, na estrada do antigo 
aeroporto (19 Distrito), divisamos o terreno, para nós id~, e ~ue ~o fu
turo poderia ser ampliado incluindo a área do a~rop.orto PI?nerro, Jâ de
sativado, e a aquisição de outros terrenos lindetros a!e .a. Fazend~ 
Sobral, alguns contendo, também, resíduos da fl~~ta pnmtttva .e en~
quecido de seringueiras ainda, naquele tempo, utilizadas pelo sennguet
ro que freqüentemente transformava o lâtex em borracha. Leva
mos ao local, cm nossa primeira visita, os engenheiros Robc:rto G~
tasse Kalume e Fernando de Castro, Após ouvirmos esses dois técni
cos, decidimos peJa compra de uma parte da área e logo partimos 
para a construção dos primeiros quatro" blocos de alvenaria •. proje
tados pelo competente e probo arquiteto acreano Fernando de Cas
tro e coordenação do engenheiro Roberto Kalume, os quais abriga
riam inicialmente a Reitoria e a Faculdade de Ciências Econômicas 
e outras. E entre a pequena floresta .. corria'' um igarapé e recomen
dei aos engenheiros que fosse mantido, e o sacriffcio das árvores so
mente dentro do limite das necessidades de espaço a ser ocupado pe
los prédios e outras obras indicadas, pois era nosso supremo desejo a 
sua intocabilidade dentro do mínimo possível. Lembrei o repres~
mento do riacho, transformando-o num lago para piscicultura e re
creação; em suma tornando o local aprazível, indo as raias do idílico 
como um mini paraíso, onde os universitãrios se seritissem bem e 
pudessem se atrair para desembocar no "conjugo vobis" ... E o local 
nos fascinou de tal maneira que, instintivamente, visitávamos com 
regular freqUência, às vezes acompanhados do Vice Omar, do enge
nheiro Roberto Gatasse Kalume, do Deputado Joaquim Lopes da 
Cruz e dos Secretários Hermelindo BraSileiio, Adalberto Cruz, Ya
cut Ayache, Alfredo Mubarac, Capitão Celso Rodrigues de Lima, 
Capitão Áureo Malveira, Odenir Rodr!gues e Major Waldemar 
Maciel. Desejávamos dessa maneira mostrªr nosso inusitado inte· 
resse em inaugurar as obras no nosso período governamental, e, de
ploravelmente, não conseguimos, dada a premência do temp.o e ~s 
chuvas que dificultaram o cronograma dos trabalhos. A locahzaçao 
tornaria o Campos bem saudável, porque, além da área, havia pela 
frente o Rio Acre, o rio da história acreana, através do qual foi 
possível tornar o Acre Brasil. E todos esses aspectos, se olhados 
pela nossa ótica, daria a impressão de que estávamos concorrendo 
para oferecer ambiente, dos mais cobiçados, aos futuros freqüenta
dores. Mas faltou continuidade e a idéia deixou de ser materializa
da. 

Escolha do Reitor 

Poderia chegar ao final excluindo como se decorreu a escolha 
do primeiro Reitor, já que estamos fazendo história ou contando 
parte da história da nossa querida Universidade? Sabemos da natu
ral curiosidade e, por isso, vamos aos esclarecimentos. 

Certa vez, revelamos, a vários companheiros do PaJâcio, o de
sejo de nomearmos para primeiro Reitor um "tuPiniquim" como 
nós. Eram poucos os formados que se encontravam "pelejando" na 
gleba mater, mas gostaríamos de premiar o mais modesto dos gle· 
bárias e que, além da probidade, tivesse sua origem humilde e feito 
o seu curso superior arrOstando dificuldades de toda ordem. 

O difícil- foi destacar um, entre outros existentes também mere
cedores da honraria. Não foi necessário repetir Diógenes nas ruas 
de Atenas. Tínhamos bem à vista, colaborando com o nosso Gover
no, inclusive como professor, uma vez que se afeiçoou a Arquime
des. 

Assim alcançara sua formação universitâiia enfrentando os ó
bices da grande Rio de Janeiro: Áulio GéJio Alves de Souza. Co11vi~ 
damos ao nosso Gabinete e comunicamos a escolha do seu nome 
para. Magnífico Reitor. Embora no gozo dessa prerrogativa, toda
via, dada a organização estatutária do Centro, exerceu a Chefia 
como Diretor indicado por nós e acatado pelo seu Conselho Dire
tor. Contudo, a 10-2-71, com a reforma havida, o nomeamos Rei
tor. Surpreso, aceitou a indicação e, embora honrosa_, entretanto difí
cil, porque tinha a incumbência de implantar uma Universidade 
numa terra onde ainda existia os resquícios das dificuldades que an
tes imperava alentadamente. E a nossa escolha foi acertada, haja 
vista sua permanência atê os dias atuais porque, acredito, Áulio 
Gélio participa dos versos de Roque Trevian: 

"Procura manter sempre pensamentoS de alegria 
E verás que até o pranto ficará ausente. 
Entrega teu passado a Deus e terás em troca 
um dia 
Toda felicidade e paz, e um mundo diferente!" 

Outras Informações 

Para o reconhecimento dos cursos, a Fundação precisava pos
suir algum patrimônio. Logo partimos para a compra da casa n9 
455, situada à rua Benjamin Constant, de propriedade dos herdeiros 
do saudoso mêdico Manoel Marinho Monte. Após os trâmites, o 
Estado adquiriu por 40 mil cruzeiros e doou através do Decreto n9 
19, de 3-3-70, retificado pelo de n• 56, de30-3-70, resultante da Lei 
n'1 318, do mesmo dia, mês e ano. ESsa casa, que era do tipo chalé 
tradicional na Amazônia, localizava-se numa minielevação e inicial
mente serviu de Reitoria e abrigou as primeiras faculdades, com ex
ceção de Direito e de Economia. Esta funcionou numa dependência 
do Colégio N. S. das Dores, pertencente à Ordem dos Servos de Ma
ria, mas era motivo de permanente atrito, entre estudantes e a pro
prietária, o que exigia a intromissão do Governador para "apascen
tar o rebanho" ... 

E a Universidade, que se iniciou contando 82 matriculados nos 
Cursos existentes em 1970 - exclusive de Economia e Direito - e 
seu corpo docente de 7 professores e -6 funcionãrios com um orça
mento de noventa mil cruzeiros, dez anos depois, mostrando a sua 
potencialidade, abriga 1.406 universitários, atendidos por 260 pro
fessores e 312 funcionários com um orçamento da ordem de Cr$ 210 
milhões de cruzeiros, sem incluir o valor destinado ao aumento de 
vencimentos a partir de 19-3-80. 

Vestibular 

Vocês poderão avaliar o nosso contentamento ao ler o pri.mei.rO 
edital, 0 de n9 01 de 1970, da Reitoria, conv.oca~do par~ o ~r1me1ro 
Vestibular. Nesse momento pensamos no ep1sódto do DilúviO quan
do a avezinha saída da Arca de Noé, retornava com um galho ver~ 
de no bico ... .Era a certeza de segurança, porq~e "Foi .~~raves~ando 
os rigores do inverno que o tempo chegou à pnmavera . Real~zava
se assim o nosso tentame; atendia·se aos ~nseios da moctd~de; 
preparava-se o Acre para a sua grande cammhada ao Futuro. 

Análise 

No nosso entender, o Acre teve quatro fas~ distintas e marcan
tes na sua história: A primeira, de 1902, representada pelas armas; a 
segunda, de 1903, o Tratado de Petrópolis, a diplomática-; a ter-
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ceira, sua elevação à categoria de Estado - a politica -; e, a quarta 
e última, a criação da Universidade em 1970- cultural- que, esta
mo~ certos, serviu de maior suporte ao Acre--Estado. 

E, assim, do nosso impulso, inspirado por Deus, olhando o 
nosso semelhante, o nosso Estado e a nossa Pâtria, nasceu a Univer
sidade do Acre! E o seu aparecimento pioneiro, na constelação do 
firmamento primaveril acreano, mudou a fisionomia sócio-cultural 
do jovem Estado. Transformara-se hábitos, despontou ngva menta
lidade, e, enfim, uma nova aura passou a soprar por todos os qua
drantes desta nova terra, saindo, finalmente, do sistema territorial, 
onde apenas predominava o Sccundãrio, para o Estado, com seus 
Cursos Superiores! Grande foi o salto dado, como se transformasse 
o pigmeu num gigante! 

Com estes registres agradecerrios a~ todos que se empenharam 
pelos Cursos Superiores e a conseqüente criação da Universidade; 
aos que acreditaram no seu valor e não se deixaram abater pelos 
pessimistas, os antiacre, os derrotistas, os "Cains", os ímpios ou 
aqueles que tiveram o desejo de soterrâ-la mesmo depois de implan
tada, sob o anêmico pensamento de que uA Universidade é um ô
nus". E logo a resposta educada, porêm incisiva: .. Não, Instrução é 
Investimento". E esta frase curta, rápida, despida de vaidade, certa
mente contribuiu para que esta sagrada Entidade não fosse arranha
da ou solapado o seu funcionamento para que sobrevivesse altanei
ra como a Bertholetia Excelsa! 

Preito de Gratidão 

EnsinoU -o poeta que a "gratidão é o cérebro do coração", por 
isSo rogamos a tolerância dos presentes por mais alguns instantes 
para dizermos se a alegria inebriou-nos"j,or estas festividades do 109 
aniversário, mais regozijados, se vivos, estariam os nossos patrícibs 
desbravadores oriundos de todas as plagas, especialmente do nor
deste brasileiro que se adentraram por estas uterras encharcadas", 
escrevendo história e se inscrevendo nela, sem nisso pensarem. 

'~A energia desses emigrantes, registrara Emflio Falcão, retem
perados na luta que em sua Pátria, vem mantendo séculos afora con
tra a implacabilidade da Natureza, - povoou-se o deserto, 
desbravou-se a brenha selvâ.tica, desenvolveu-se o comêrcio, a in
dústria, a agricultura, nasceu o burgo, apareceu a vila, surgiu acida
de." 

Pois bem, graças a esses indômítos se plasmou uma nova raça 
- a dos bravos! A esses titãs anônimOs do passado distante ou re
cente e a elevação do Acre à categoria de Estado deve ser creditado 
o Ato que motivou esta solenidade porque sem esses fatores históri
cos, este evento - conseqüência lógica - não se realizaria. Esti
vamos limitamos a um- sistema políticp - o. territorial - que 
manietava a nossa força jugulando a nossa vontade e embora 
sentindo a aurora não podfanlos caminhar com a força já adquirida 
pelo nosso amadurecimento, levando-nos (e quantas vezes isso 
aconteceu) a perguntar nos recônditos dos nossos lares dos seringais 
às cidades, nas ruas e avenidas, nos bares ou nos clubes. com gesto 
humilde e voz tímida, estimulados por um impulso interior, ditado 
pelas necessidades, - quando seremos contemplados com os cursos 
superiores? Teria isso acontecido ou estamos apenas divagando com 
pensamento temerário ou hipotético? A resposta lhes pertence. 

Com a imaginação impregnada dessas verdades, propiciou-nos 
uma vilegiatura espiritual ao uontem" para, reverentes e comovi
dos, oscularmos as faces rígidas e rugosas dos nossos queridos avós 
e pais, manifestando-lhes o nosso obfiiado pela obra realizada com 
indescritível sacrifício e, nesse momento do felb: encontro, recordar
lhes que a semeadura foi fecunda, produziu colheita abundante, mi
tigou a nossa fome e o orvalho despren~1do saciou a nossa sede! ... 
Não hâ dúvida que esse legado salutar, materializado e corporifica
do pelos seus exemplos, impregnou nossas mentes, inclusive, de 
amor, fonte de toda nossa inspiração. 

E essa luta desenvolvida com sorrisos -porque os bravos não 
conhecem lágrimas - por nós compreendida, felizmente, 
mantendo-os na eterna lembrança como homenagem inesquecível 
acompanhada de uma palavra simples, porém da mais profunda e 
do mais alto significado, já vinculada a nossa vida - gratidão! 

Concluímos 

Concluindo, agradecemos à Reitoria a-agradável oportunidade 
do convite, ensejando-nos o reencontro com esta Casa, com seu cor~ 
po docente, com seus funcionârios e com os seuS universitários, com 

os que já passaram por estes bancos mas hoje emprestam, com os 
conhecimentos hauridos aqui, seus serviços aos seus semelhantes e 
estes possam, no futuro, repetir essa ação benfazeja de seus Mestres. 

Rendemos nossa homenagem de saudade aos Mestres e estu
dantes que desapareceram no meio da jornada, porém, seus nomes 
permanecem na lembrança de todos nós como no estro do poeta 
Cruz e Souza: 

.. Morre com o teu Dever. Na alta confiança 
De quem triunfou e sabe que descansa, 
Desdenhando de toda recompensa." 

Parabéns, Professor e Magnífico Reitor Áulio Gélio Alves de 
Souza pelo seu descortino, pelo seu amor à FUFAC, pela sua cultu
ra, pelo seu dinamismo, pelo seu talento, que, ao lado de outros 
Mestres que se dedicaram e vêm se dedicando_ com o mesmo entu

siasmo e afinco para manter inatacâvel e pujante esta obra cultural. 
Mais uma vez agradeço a Vossa Magnificência a sua bondade e 

generosidade para com este seu coestaduano. 
Aos Universitários, saudam'os, lembrando que somente a ins· 

trução c a morte nivelam o ser humano. 
Alegrem-se, porque esta Universidade não brilha e nem brilha

rá menos que as outras. (Muito bem!). 

o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Almir Pinto, para uma breve comunicação. 

o SR. ALMIR PINTO (CE. Para uma breve comunicação. Sem revisão 
do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Sexta-feira na- sessãO ordinária desta Casa, tive oportunidade de ler uma 
correspondênci~ da Associação Comercial do Cea(â em que pedia a interf~
rêneia do Senado, do Congresso Nacional, para que não chegasse a ser efet:
vado aquilo que constou de uma reunião do IBDF com a ABRA: os pre
requisitos para que fossem atendidas as cartas-consultas que, para o Nordes
te eram um verdadeiro desastre. 

' Sr. Presidente, da ~·aesma forma que com uma certa tristeza pronunciei 
aquele discurso na tarde de sexta-feira, hoje, com aleg~ia no cor~ção, quero 
ler este telegrama que recebi do presidente da Associação Comerc1al do Cearâ 
e que está redigido nos seguintes termos: 

.SENtDOR: ALI·:IR PIN':'O 

SENADO FEDEY.L 

ERASILIA - CF 

AGRADECEt;cc A'TF:KCAO ET_ OPORTFNI~ACE PRmlUNCIAXF.NTO VOSSC:NCIA SO?.:~E 

ASSU~TOS ;.tQSSO FY?EVIEI\TE AN'J'ERI_Qí~ VG TEMOS SATISPIICAO CA!{·LHE CO

t'·:f-lt:CIXENTO TELEX ACA?A:•TOS RECEBER SF::H!CR P~ESICE!\TE IBCF P.IF'TS AS

?AS TENHO HO:-IRA ACUSA!( F.ECEBH'.F.:tHO ME!-:ORIAL VOSSfN!!ORIA VG REF!:.R:F.N

TE FIXACAO CR!TERIOS JULGA~f:-õTO CA~TAS CONSULTAS EXERCICIO 19'8G. ?T 

A3RP.DECO RECONHECI~~NTC VOSSESHORIA IMFLEM!:--TTACAO FRIORID/.Cf. NCRCE~

TE ALOCACAO c:: ~ECU~SO$ DO FI.::FT - FLORF:ST~.MENTO ET Rl::fLORF.STA:-\~'NTO 

VG EM COt\FORt~IDADE OIRETRIZF'S NOSSP ADIH_NIST15ACAO IBI:'F DURANTE GC

VERNO PRESIDE'N'Tf JOAO FIGUEIREDO PT G~UPO DE 'IRAEALHO DA DIRETO~IA 

DE REFLORESTAt-:rNTO DO IFDF' C'E'VSP.AH MANTER P~P~AF:NTE CONTACTO RF

PRESENTAN'rE VOSSENHORIA TOM/INDO 'I'ODAS AS MEDIDAS PA!(A CUMPRIR 0!::

TERMINACAO CDE VG ET o- QISP.CSTO NO ARTIGn ~~~~. 9 DA LEI DC CRIACAO 

COALPRA VG QUE DETERMINA EXP2ESSAt-:EN7E A PRIORIDADE DF ALOCACAO DE 

O?.ECURSOS AS AREAS DE ATUf,ÇAO DA SUDF.tJ.E ET SUDAM PT SAUDACOER CARLOS 

NEV!::S GA:.OLUF - PRESit'Et:n; IPDF FEC!!ASPAS SAUDACCES CORCIAIS VICE;NTE 

SALLES LINHARES VG ?RESIDENTE ASSOCIACAO CO:-!ERCIAL CEARAH 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- Sobre a mesa projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 19-Secretârio. 

.t lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO No 9, DE 1980 

Revoga a Lei n9 5.465, de 3 de julho de 1968, regulamentada pelo 
Decreto •' 63.788, de 12 de dezembro de 1968. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I• Fica revogada a Lei no 5.465, de 3 de julho de 1968, que dispõe 
sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de ensino agrícola. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação 
Não 

aplicando 

Quarta-feira 12 231 

aplicando A experiência veio demonstrar que a lei ~9 5.465, não correspondeu às 
louváveis informações do autor do projeto n9 998, de 1968. Ainda agora con
tra ela se manifestou a Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul, e a 
opinião, em geral, é contrária à disposição em tela, que assegura lugar na 
Universidade a candidatos que a ela não teriam acesso, em detrimento de es
tudantes intelectualmente habilitados. O quadro anexo é ilus.trativo. 

a Lei n" 5.465 a Lei n" 5.465 

Sala das Sessões, 10 de março de 1980. - Paulo Brossard. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.465, DE 3 DE JULHO DE 1968 

Dispõe sobre o preenchimento de vagas nos estabelecimentos de 
ensino agrícola. 

O Presidente da República, 

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

Art. J9 Os estabelecimentos de ensino mêdio agrícola e as escolas supe
riores de Agricultura e Veterinãria, mantidos pela União, reservarão, anual
mente, de preferência, 50% (cinqUentã por cento) de suas vagas a candidatos 
agricultores ou filhos dest~. proprietário, ou não, de terras, que residam com 
suas famílias na zóna rural, e 30% (trinta por cento) a agricultores ou filhos 
destes, proprietários, ou não, de terras, que residam em cidades ou vilas que 
não possuam estabelecimentos de ensino mêdio. 

§ 1 ~ A preferência de que trata este artigo se estenderá aos portadores 
de certificado de conclusão do 29 ciclo dos estabelecimentos de ensino agríco-
1~. candidatos à matrícula nas escolas superiores de Agricultura e Veterinária, 
mantidas pela União. 

§ 29. Em qualquer caso-, os candidatos atenderão às exigências da legis
lação vigente, inclusive as relativas aos exames de admissão ou habilitação. 

Art. 29 O Poder ExecutiVo regulamentará a presente Lei, dentro do 
prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasflia, 3 de julho de 1968, 147• da Independência e 800 da República. 

- A. Costa e Silva - Tarso Dutra. 

Carlos Alberto Dutra Lcssa Neto ........ . 
Carlos Felippe Pereira Noronha ......... . 
Carlos Henrique Jung Dias ............. . 
Carlos Peter Geuer Antezana ............ . 
Carmen Vera Bohrer Xavier ............ . 
Carmen Virgínia Sarmento Pinto 
Celso Gamba ......................... . 
César Steim bruch ... ~ .... ~ .........•... 
Clâudia Smith Stringhini ........•....... 
Clâudio Feijó E. Tavares •............... 
Clóvis Schenk Bavaresco .•.............. 
Cristina Fraga Seffrin ..... ~ ............ . 
Daisy Rita Arosteguy .................. . 
Denise Krause Thompsom .............. . 
Ed Jorge Duarte Fernandes ....•......... 
Eduardo Carreta Figueiredo ...........•. 
Egydio Brenner Neto .................. . 
Eliane Pinto Bastos .................... . 
Elisabeth Tomasi ...................... . 
Elisabeth Winckler .......•.........•... 
Ernani Iablonovski .................... . 
Eunice Schmidt Arturi ................. . 
Evandro Pagnoncelli Peixoto ..........•.. 
Fernando Alves Gomes ................ . 
Fernando Noal Bergamin -~ ._ .......... -... . 
Flãvia Bandeira Pereira ................ . 
Flãvia da Cruz Brandão ................ . 
Flávio Jancowski de Ávila .............. . 
Flãvio Schifino ....................... . 
Francisco Geraldo P. de Souza .......... . 
Gisele Monza da Silveira . 
Helena Silva e Silva .................... . 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O AUTOR DO PRO- Heloísa Helena Wunderlich Rocha ....... . 
JETO EM SUA JUSTIFICAÇÃO: Hoedi Tibiriçã Figueiró Soares .......... . 

UFRGS: "LEI DO BOI" ALTERA 

CLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS 

Despacho liminar exarado em mandado de segurança pelo Juiz das 4'" e 
5J Varas da Justiça Federal. em apreciação aos casos referentes à chamada 
-~Lei do Boi", que assegura vantagens aos candidatos ao vestibular que sejam 
filhos de proprietãrios- de terra e que estejam pleiteando vagas no curso de 
Agronomia, garantindo-lhes o ingresso, ainda que em condição inferior de 
classificação em relação a outros candidatos, obrigou a Reitoria da UFRGS 
a publicar. em separado, uma listagem de candidatos que tiveram, por força 
da mesma lei, sua situação de classificação alterada. 

Na primeira coluna, como é'indicado, a posição do candidato no caso de 
não aplicação da "Lei do Boi"; e na segunda, após a aplicação da Lei: 

OPÇÃO ATENDIDA 

Agnes Müller .. : . .....•...•..•••.•.•..• 
Alberto Goldman ..•......•............ 
Ana Cecília de C. Reckziegel ............ . 
Ana Simone MUller .................... , 
Andréa Ruschel da Costa .............. . 
Ângela Mascarenhas Linhares ........... . 
Ângela Moreira Linck .. , ... , ...... , •... 
Antônio :E:rio Fonseca de Souza .....•..... 
Antonio Garcia de Souza ...•............ 
Armando C. Garcia de Garcia Filho ...... . 
Beatriz Maria Fedrizzi ................. . 
Benito Guimarães de Brito .......•..•...• 

Não 
aplicando Aplicando 

a Lei n" 5.465 a Lei n• 5.465 

084-0 
009-0 
084-0 
009·0 
041-0 

nenhuma 
nenhuma 
nenhuma 

009-0 
041-0 

nenhuma 
041-0 

nenhuma 
nenhuma 
nenhuma 

010-0 
nenhuma 

041-0 
041-0 
041-0 

nenhuma 
nenhuma 

o®-0 
166-0 

Ilton Gitz ............................ . 
Ingrid Bernardina Schwingel ............ . 
Irene Breitsameter .....••.......•....... 
Ivo Lessa Silveira Filho ................ . 
Jerson Lourenço Flores Garcia .......... . 
João Batista Amadeo Volkmann ......... . 
João Ernani Barboza Duarte ............ . 
João Pessoa R. Moreira Júnior .......... . 
Jorge Dornelles Chaves Barcellos ........ . 
Jorge Flores Torelly ................... . 
Josê Afonso Ribeiro Velho .............. . 
Josê Fernando de A. Marques ..•...•.•.•• 
José Fernando Diedrich ................ . 
José Galdino Garcia Dias ............... . 
José Maria Reckziegel ................. . 
Leandro Palagi ....................... . 
Leonardo Gomes de F. Torres .•.•........ 
Lucas Mathias Sarmento Pinto ...••..•.•. 
Lt1cia Maria Schirmer .................. . 
Luciana Saibro Ferreira .........•.....•. 
Luiz Otãvio Scherer .................. .. 
Manoel Antônio Vargas Filho ........... . 
Mara Luza Quadros Petry .............. . 
Marcelo Hofrneister Meneghini .......... . 
Marcelo Mallrnann ........•............ 
Marcelo Pianca Rodrigues .............. . 
Marcelo Renck Real ................... . 
Marcelo Schmitz de Oliveira .•........... 
Marco Antônio Petersen Filho Velho ..... . 
Marcos Josê de Faria Sampaio .......... . 
Marcus Fábio Fontana Copetti .......... . 
Maria C. Matzenbacher de Souza ........ . 
Maria Cristina Fedrizzi ............... .. 
Maria Eduarda Lança Macedo .......... . 

nenhuma 041-0 
nenhuma 009-0 

009-0 nenhuma 
062-0 nenhuma 
041-0 nenhuma 

nenhuma 041-0 
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009-0 117-0 
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117-0 nenhuma 
009-0 nenhuma 
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nenhuma 041-0 
080-0 nenhuma 
041-0 nenhuma 
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041-0 nenhuma 
187-0 nenhuma 
009-0 117-0 
009-0 187-0 
009-0 113-0 

nenhuma 041-0 
041-0 nenhuma 
041-0 nenhuma 
009-0 nenhuma 

nenhuma 009-0 
063-0 nenhuma 
080-0 nenhuma 

nenhuma 041-0 
113-0 nenhuma 
009-0 062-0 
041-0 166-0 
041-0 063-0 

nenhuma 009-0 
009-0 010-0 

nenhuma 009-0 
009-0 187-0 
041-0 nenhuma 

nenhuma 009-0 
009-0 nenhuma 

nenhuma 009-0 
0090-0. 084-0 
041-0 nenhuma 

nenhuma 041-0 
009-0 084-0 

nenhuma 041-0 
009-0 nenhuma 

nenhuma 009-0 
009-0 080-0 

nenhuma 041-0 
nenhuma 041-0 
nenhuma 009-0 

010-0 nenhuma 
041-0 nenhuma 

nenhuma 009-0 
nenhuma 009-0 
nenhuma 041-0 

041-0 nenhuma 
nenhuma 041-0 
nenhu.'11a 009-0 

041-0 nenhuma 
nenhuma 041-0 
nenhuma 009-0 
Iienhuma 041-0 
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Não 
aplicando 

a Lei n' 5.465 
aplicando 

ficação inicial do vestibular~ havia ficado ~em vaga em qualquer um dos cu r~ 
sos da UFRGS. Ao todo, são 113 estudantes indiretamente prejudicados pela 
lei. 

Em vista disso, a diretoria do Diretório Central de Estudantes da a Lei nP 5.465 
---------------------------~ UFRGS espera, até ao meio-dia de hoje, que todos os prejudicados encami
Maria Madalena Ribeiro Becker ... , ..... , 
Mârio Jochins Vieira ................... . 
Marion Inês Reckziegel ............ , ... . 
Mauricio Soares S. Machado ............ . 
Mayra Chagastelles Pinto .........•...... 
Murilo Menegotto Hoffmann ........... . 
Nelson Campos do Prado ............... . 
Paulo Aramis Albernaz Cordeiro ....... , . 
Paulo Luiz Baltar Mendonça .......•. , .. ~ 
Paulo Roberto Koop .................. . 
Paulo Roberto Pritsch ................. . 
Paulo Roberto Vianna Bohrer ..•......... 
Pedro Antônio Pinheiro Graziuso ........ . 
Pedro Luiz Laureano Brenner ......•..... 
Pedro Paulo Scolari Pilon ..........•... , . 
Régis da Cunha Belém ................. . 
Ricardo Abs da Cruz ................. .. 
Ricardo Albert Garcia ................. . 
RiCardo Albuquerque Mauzer ... , ....... . 
Ricardo Fabris de Abreu ............... -. 
Ricardo Lesada Gaspary ............... . 
Romeu Luís Washburger ...•............ 
Rosângela Gomes Ferreira .............. . 
Rosaura- GomeS Ferreira ..•.... , ....... . 
Sebastião J. Martins co·sta Velho ........ . 
Sérgio Barros Colivar .......... , ....... . 
Sérgio Duarte Paiva ................... . 
Silvana Goulart Machado Rosa ...... , .. . 
Suzana Helena Weber Manta ........... . 
Teodoro Scherin Saibro Júnior .......•... 
Vera Mari Colpo da Co"sta ...... , ....... . 
Vítor :Ricardo Pritsch .................. . 
Walfredo Genehr ...................... . 

Observações: 
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009-0 
041-0 

nenhuma 
nenhuma 
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009-0 
116-0 
009-0 

nenhuma 
009-0 
041-0 
009-0 
063-0 

nenhuma 
nenhuma 

117-0 
nenhuma 

-nenhuma 
080-0 
009-0 
041-0 

nenhuma 
080-0 
009-0 

nenhuma 
041·0 
009-0 

nenhuma 
041-0 
009-0 

A lista acima contém os nomes de 113 candidatos, cuja situação, no re~ 
sultado do CVU-80, foi influenciada pela Lei n• 5.465/68, havendo 47 candi· 
datas aos cursos de agronomia e Medicina Veterinária, classificados em de~ 
corrência das disposições do referido diploma legal. A primeira coluna reflete 
as opções a que se adjudicariam os candidatos, não fora a existência da Lei; a 
segunda, a situação real que lhes coube na listagem oficial. 

Os candidatos a seguir mencionados inscreveram·se amparados pela Lei 
n9 5.465/68, mas não figuram na relação acima, de vez que as opções que al· 
cançaram decorreram exclusivamente de seu desempenho: 

Clâudio Franco Sant' Anna 
Eliana Knackfuss Vaz 
Paulo Cezar Cassol 

Outrossim, os seguintes candidatos, também inscritos sob o amparo da 
Lei n"' 5.465/68, não atingiram os requisitos mínimos de habilitação: 

Carlos Schenk Bavaresco 
Josê Luiz Albornoz Maciel 
Liliane Trein 
Regina Maria Pereira Dias 

Saliente·se, ainda. que a composição da lista poderá sofrer alteração, em 
virtude do .. remanejo .. que se segue a eventuais desistências, omissões ou fal· 
ta de documentação exigida por lei, para o ingresso no curso superior. 

LEI DO BOI ALTERA A SITUAÇÃO DE 
113 CANDIDATOS APROVADOS NA URGS 

Enquanto a chamada uLci do Boi" assegurou vagas a 47 vestibulandos 
nos curso de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal ao mesm~ 
tempo elimi~ou 1.9 ~andidatos que tinham esses cursos e!ll prim~i;a opção. O 
segundo efeito fOI tuar a vaga que Agnes MUller conseguiu no curso de Insa 
trumentos, mesmo que não fosse essa a sua opção. E, do mesmo jeito, deu 
uma vaga em Veterinária para Ângela Mascarenhas Linhares que, pela classi~ 

nhem procurações ao advogado Iran Carvalho. O objetivo é impetrar um 
mandado de segurança na Justiça Federal, para que sejam asseguradas as va~ 
gas normais nos cursos de Agronomia e Veterinária. O estudante Jaime 
Wunsch, do DCE da UFRGS, acredita que se os vestibulandos ganharem na 
Justiça, a Universidade terâ que abrir mais 68 vagas, assegurando tambêm o 
ingresso dos candidatos amparados pela "Lei do Boi". 

Mandado 

Até ontem à tarde, 24 estudantes haviam procurado o DCE para o enca
minhamento da questão à Justiça Federal. Ao todo, são 113 candidatos pre~ 
judicados e, se quiserem, poderão recorrer à Justiça. O DCE esclarece que os 
interessados terão prazo até segunda-feira para que a ação seja apresentada à 
Justiça Federal. 

O DCE também dist_ribuiu nota condenando a "Lei do Boi", dizendo ser 
ela um mero artificio que baixa o nível do ensino e prejudica o avanço tecno
lógico do País. Afirma ser uma lei discriminatória e incompatível com os fun
dalnentos bâsicos do concurso vestibular. Diz que os vestibulandos têm direi
to assegurado ao preenchimento das vagas de cada curso, uma vez que elas 
foram oferecidas em concurso público, através de edital da Universidade. Sa
lienta, o DCE, que os candidatos que obtiveram classificação até o octogésiM 
mo lugar foram preteridos e perderam suas vagas para candidatos com média 
inferior. 

Prejudicados 

São os seguintes os prejudicados pela lei: 

Agnes MUller 
Alberto Goldman 
Ana Cecflia de C. Reckziegel 
Ana Simone MUller 
Andréa Ruschel da Costa 
Ângela Mascarenhas Linhares 
Ângela Moreira Linck 
Antônio Erio Fonseca de Souza 
Armando C. Garcia de Garcia Filho 
Beatriz Maria Fedrizzi 
Benito Guimarães de Brito 
Carlos Alberto Dutra Lessa Neto 
Carlos Felippe Pereira Noronha 
Carlos Henrique Jung Dias 
Carlos Peter Geuer Antezana 
Carmem Vera Dohrer Xavier 
Carmem Virgínia Sarmento Pinto 
Celso Gamba 
C~sar Steimbruch 
Cláudia Smith Stringhini 
Cláudia Feijó E. Tavares 
Clóvis Schenk Bavaresco 
Cristina Fraga Seffrin 
Daisy Rita Aroesteguy 
Denise Krause Thompson 
Ed Jorge Duarte Fernandes 
Eduardo Carreta Figueiredo 
Egvdio Brender Neto 
EHane Pinto Bastos 
Elisabete T omasi 
Elisabeth Winckler 
Ernani Iablondvski 
Eunice Schmidt Arturi 
Evandro Pagnoncelli peixoto 
Fernando Alves Gomes 
Fernando Noal Bergamin 
Flâvia Bandira Pereira 
Flávia da Cruz Brandão 
Flávio J ancowski da Ávila 
Flávio Schifino 
Francisco Geraldo P. de Souza 
Gisele Monza da Silveira 
Helena Silva e Silva 
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Heloisa Helena Munderlich Rocha 
Hoendi Tibiriçá Figueir~do Soares 
llton Gitz 
Ingrid Bernardina Schwingel 
Irene Breitsameter 
Ivo Lessa Silveira Filho 
Jerson Lorenço Flores Garcia 
João Batista Amadeo Volkmann 
João Ernani Barbosa Duarte 
João Pessoa R. Moreira Júnior 
Jorge Dornelles Chaves Barcellos 
Jorge Flores Torel!y 
José Afonso Ribeiro Velho 
José Fenando de A. Marques 
José Fernando Diedrich 
José Galdino Garcia Dias 
José Maria Reckziegel 
Leandro Pa!agi 
Leonardo Gomes de F. Torres 
Lucas Mathias Sarmento Pinto 
Lúcia Maria Schirmer 
Luciana Saibro Ferreira 
Luiz Otávio Scherer 
Manoel Antônio Vargas Filho 
Mara Luza Quadros Petry 
Marcelo Hofmeister Meneghini 
Marcelo Mallmann 
Marcelo Fiança Rodrigues 
Marcelo Renck Real 
Marcelo Schmitz de Oliveira 
Marco Antônio Petersen Velho 
Marcos José de Farias Sampaio 
Marcus Fábio Fontana Copetti 
Maria C. Matzenbacher de Souza 
Maria Cristiha Fedrizzi 
Maria Eduarda Lança· Macedo 
Maria Madalena Ribeiro Becker 
Mário Juchins Vieira 
Marione Inês Reckziegel 
Maurício Soares S. Machado 
Mayra Chagastel!es Pinto 
Murilo Menegotto Hoffmann 
Nelson Campos do Prado 
Paulo Aramis Albernaz Cordeiro 
Paulo Luiz Ba!tar Mendonça 
Paulo Roberto Koop 
Paulo Roberto Pritsch 
Paulo Roberto Vianna Bohrer 
Pedro Antônio Pinheiro Graziuso 
Pedro Luiz Laureano Brenner 
Pedro Paulo Scolari Pilon 
Régis da Cunha Belém 
Ricardo Abs da Cruz 
Ricardo Albert Garcia 
Ricardo Albuquerque Mauzer 
Ricardo Fabris de Abreu 
Ricardo Losada Gaspary 
Romeu Luis Naschburger 
Rosângela Gomes Ferreira 
Rosaura Gomes Ferreira 
Sebastião J. Martins Costa Velho 
Sérgio Barros Bolivar 
S6rgio Duarte Paiva 
Silvana Gou!art Machado Rosa 
Suzana Helena Weber Manta 
Teodoro Schwerin Saibro Júnior 
Vera Mari Co!po da Costa 
Victor Ricardo Pritsch 
Walfredo Genehr 

(Às Comissões de ConstituiÇão e Justiça, de Agricultura e de 
Educaçao e Cultura.) 

O SR. ,PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. }9-Secretário. 

E lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO No I, DE 1980 

Altera o art. 243 do Regimento Interno do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 19 O art. 243 do Regimento Interno do Senado Federal passa a vi
ger com a seguinte redação: 

"Art. 243. O requerimento de levantamento da sessão, por 
motivo de pesar, só é permitido em caSo de falecimento do Presiden
te da República, do Vice-Presidente da República, do Presidente do 
Supremo Tribunal Federal, do Presidente da Câmara dos Depu
tados ou do Presidente do Senado Federal." 

Art. 29 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificação 

As exigências do mundo moderno impõem, cada. vez mais, soluções rápi
das e identificadas com a urgência dos fins a que se destinam. 

O Poder Legislativo deve assim acompanhar essa imposição do desen
vo-lvimento, ajustando o seu funcionamento a um processo de ação mais prá
tico e mais atento aos aspectos de celeridade que a sociedade está a exigir. 

Na atual conjuntura regimental, são freqüentes as suspensões de sessões, 
em conseqUência de falecimentos, circunstância que vem prejudicando a so
lução de problemas inadiáveis e da maior significação para o País. 

A morte de um parlamentar- como, de resto,_ª de qualquer servidor da 
Casa --é sempre um evCnto doloroso, que muito deploramos. A expressão 
dos nossos sentimentos, contudo, pode ser determinada por outras formas 
que não a que não a prescrita pelo art. 243 do Regimento Interno da Casa, 
haja vista o vot_o de pesar, assinalado no art. 241 e a realização de sessão espe
cial, na forma do art. 222. 

Críticã.S-têin sido feitas às freqUentes paralisações das sessões legislativas, 
por vários segmentos da opinião nacional, o que, de fatO, não contribui' posi
tivamente para uma perfeita visão do parlamento brasileiro. Na semana pas
sada, tivemos três sessões suspensas, consecutivamente. Mas poderiam ter 
sido seis, dez ou doze os falecidos. E assim passaríamos uma ou duas semanas 
inteiras sem sessões ordinárias. 

Desta sorte, a suspensão de sessão, por motivo de felecimento, só deve 
ser admitida em casos especialíssimos e expressamente identificados. O pre
sente projeto, modificando o art. 243 do Regimento Interno, busca esse obje
tivo, discriminando as hipóteses em que serâ possível a suspensão de sessão 
em razão de falecimento. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1980.- Luiz Cavalcante. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL 

Art. _2~_3~ O requerimento de levantamento da sessão, por motivo de 
pesar, só é permitido _em caso de falecimento do Presidente da República, do 
\'ice-Presidente da República ou de membro do Congresso Nacional. 

O SR- PRESIDENTE (Luiz Viana) - O projeto que vem de ser lido 
pelo Sr. 19-Secretário, após publicado e distribuído cm avulsos, ficarâ sobre a 
mesa durante 3 (três) sessões a fim de receber emendas, de acordo com o§ I 9, 

do art. 442, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Sobre a mesa, requerimento que 
serã lido pelo Sr. !O-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 14, DE 1980 

O Senador infra-assinado, nos termos regimentais, requer a transcrição 
nos anais do Senado, do discurso proferido pelo Dr. Pedro Teixeira, líder em
presarial de Brasília, no dia 5 do corrente mês e ano, em reunião memorável 
da Federação do Comêrcio, presentes representações de todos os órgãos clas
sistas do DF., quando de forma unânime, se colocaram ao lado do Estado de 
Goiás, pela ampliação da Amazônia Legal do paralelo de 139 para o de 169. 

Sala das Sessões, II de março de 1980. - Lázaro Barboza. 
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o SR. PRESIDENTE (Luiz Viana)- De acordo com o art. 233, § I•, do 
Regimento Interno, o requerimento será publicado c submetido ao exame da 
Comissão Diretora. -

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Ao final da sessão legislativa an
terior foi aprovado o Requerimento n9 436, de 1979, de autoria do Senador 
Murilo Badaró, solicitando a criação de uma comissão especial para apresen· 
tar sugestões concretas que se destinem ao aperfeiçoamento e modernização 
da instituição do jiíri popular. 

De conformidade com a proposição aprovada, a Presidência designa os 
Srs. Senadores Henrique de La Rocque, Murilo Badar6, Aloysio Chaves, 
Paulo Brossard e Tancredo Neves para comporem a Comissão, que terá o 
prazo de 90 dias para a conclusão de sua tarefa. 

O Sr. Presidente (Luiz Viana)- Em cumprimento à decisão do Plenário 
tomada na sessão anterior, a Presidência comunica que designou para repre.. 
sentar o Senado Federal nos funerais do Doutor José Américo de Almeida, os 
Srs. Senadores Humberto Lucena, Dinarte Mariz e Lourival Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) - Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Agenor Maria. 

O SR. AGENOR MARIA (RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Ê com tristeza que trago à tribuna, na tarde de hoje, neste primeiro dis
curso que faço, este ano, no Senado Federal, o que vai pela minha alma, o 
que vai pelo meu coração. A reformulação partidária trouxe, no seu bojo, um 
quase esvaziamento do Poder Legislativo, deixou a classe política em situação 
das mais difíceis, pois não sabemos para onde seremos arrastados. 

Sr. Presidente c Srs. Senadores, fui convidado a participar do partido que 
apóia o Governo. Devo dizer que, se o Governo tiveSse correspondendo à 
confiança do povo, se o Governo estivesse interessado em resolver os proble
mas do povo brasileiro, quem sabe se o Senador Agenor Maria teria optado 
pelo partido que apóia o Governo. 

Diarite da realidade que magoa e fere quem acompanha a administração 
pública federal, estadual e municipal, não tenho como, nem de longe, pensar 
em ficar ao lado do partido que apóia o Governõ. Neste País, os que vivem de 
renda fixa estão, a cada dia que passa, numa situação mais angustiante e mais 
vexatória. A inflação galopante, que se apossou da Nação, dia a dia joga na 
sarjeta do sofrimento, do abandono c da dor todos aqueles que trabalham e 
produzem nesta Nação. 

E o que fez o Governo para diminuir esta inflação cavalar? E o que fez 
ou o que está fazendo o Governo para diminuir o sofrimento daqueles que 
trabalham, daqueles que produzem em nossa Pátria? 

Recebi, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de um longínquo município do 
Nordeste brasileiro, carta de uma senhora que anexa à mesma carta um do
cumento de imposto. Essa senhora pagou, no ano passado, num alvará de li
cença, de 30 de abril de 1979, a importância de 90 cruzeiros. Por esse mesmo 
alvará de licença, no dia 30 de abril deste ano, vai ser paga a importância de 
1.440 cruzeiros. De 90 para I .440 cruzeiros é quanto essa brasileira da cidade 
de Nova Cruz, no interior do Nordeste, vai pagar. 

A energia subiu 109% do ano passado para cá: é quanto a ELE
TROBRÂS está cobrando a mais neste ano, enquanto o salãrio subiu só 89%. 
A correção monetária, que agora irâ sobrecarregar, no dia (9 de agosto, a 
prestação da casa própria, vai a 58%. O telefone subiu três mil por cento, en-: 
quanto que os salários subiram, nos últimos dez anos, apenas 1.500%. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a correção monetária, que incide 
sobre a prestação da casa própria, está além das condições do devedor. 

Então, não há porque nem refletir, não dá para ficar no partido que apó
ia o GoVetrto. O momento é de suma importância para aqueles que querem, 
na realidade, ficar ao lado do-povo, ficar no partido que é contra o Governo, 
porque quem traz um parlamentar a esta Casa são os votos dados a ele pelo 
povo: o povo que paga o telefone; o povo que paga os impostos o povo que 
paga a energia; e há um fosso profundo entre o Governo e a Nação. 

Trouxe aqui o documento do imposto municipal, referente à energia elé
trica e trago também comigo uma outra aberração. 

Hoje, no Correio Brazi/iense, a manchete é a seguinte: 

APOSENTADORIA NÃO ATINGE "RURAIS" 
O anteprOjêto da nova legislação previdenciári3 rural, que am

plia de seis para f9 o número de benefícios a serem concedidos ao 
homem do campo, será encaminhado hoje à Presidência da Re
pública pelo ministro Jair Soares, da Previdência Social. A nova le
gislação, que posteriormente será submetida ao Congresso Nacio
nal, prevê a concessão ao homem do campo dos mesmos benefícios 
a que tem direito o homem urbano, com exceção da aposentadoria 

por tempo de serviço, aposentadorias especiais e abono por pcrma~ 
nência no serviço. 

Foram definidas como fontes de custeio do novo sistema, o re· 
colhimento de até 8% do empregado individual, incluindo contri
buição de trabalhadores avulsos (bóias-frias); recolhimento de até 
16% do empregador; c o acrê:-:cimo de mais 0,5% à ~ontribuição pa
tronal - que atualmente é de 2,5% sobre o valor de comercialização 
da produção agrícola, - destinado ao custeio dos benefícios decor
rentes de acidente de trabalho. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Permi•a-me concluir o raciocínio, 
nobre Senador Luiz Cavalcante. 

Sr. Presidente, a agricultura brasileira é deveras apenada e querer 
igualar os encargos sociais da indústria e do comércio com os da agricultura 
é querer aumentar o êxodo rural, porque não tem sentido o empregador rural 
recolher de encargos sociais, até 16%, ao INPS, como não tem significação o 
FUNRURAL, que estâ em 2,5%, seja acrescido de mais 0,5% e suba a 3%. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a rentabilidade do campo não é mensal, é 
anual, e muitas das vezes a rentabilidade anual se transforma em rentabilida~ 
de deficitãria. Então é de se perguntar: ficar o rudcola brasileirto obrigado 
aos encargos sociais da indústria e do comércio, recolhendo até 16% e ver au
mentar a participação do FUNR URAL para 3% quando as rendas sobem as
sustadoramente, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não tem sentido. 

~ com o maior prazer que eu concedo o aparte ao nobre Senador Luiz 
Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- V. Ex.', eminente colega, disse há pouco 
que se sentiu inibido, ou impedido, de alistar~se no PDS, no Partido do Go
verno, em virtude de sérias discordâncias com alguns aspectos da política go
vernamental. Não vai nisso nenhuma censura a V. Ex•- e V. Ex• bem sabe 
da grande estima e do grande respeito que lhe vot<?. Mas no que me conserne, 
eminente colega, eu tenho disc0rd8.do, desta tribuna e não muito raramente 
do Governo, do qual sou uma parcela de suporte, integrante que sou de seu 
Partido, nesta casa. Por vezes, tenho discordado com veemência, e tenho go
zado da mais ampla liberdade de discordar. 

Jamais recebi a menor admoestação dos meus correligionários, de quais
quer deles, inclusive daqueles que representam pensamento do Governo nesta 
Casa. E ainda agora vou fazer coro com V. Ex•, vou dar razão a V. Ex•, vou 
criticar o meu Governo ao dizer que é ele quem mais puxa a inflação. E para 
isso me valho de O Globo, do dia nove deste, anteontem. Em sua coluna a 
"Carta do Leitor", José Rodrigues Bráulio, de Niterói, diz que o Imposto 
Predial da sua casa, que, em 1971, era de Cr$ 175,00, cm 1980, passou para 
Cr$ 9.328,00. O aumento percentual, entre os CrS 9.328,00 e os CrS 175,00, 
foi de 5.295%. Este o cálculo que eu mesmo fiz. No mesmo espaço de tempo, 
a inflação aumento apenas 1.308%. Então o Governo elevou o imposto do 
prédio quase três vezes mais do que o aumento da inflação. E me permita V. 
Ex• me alongar. O Governo dá desabrido apoio ao boicote que se está fazen
do à carne, principalmente por parte das donas-de-casa, mas não tem muita 
autoridade para fazê-lo. No índice de preços ao consumidor na cidade do Rio 
de Janeiro, relativo ao ano de 1979, a Alimentação contribuiu com 86%, mas 
a parcela que mais contribuiu para a elevação desse índice, que mede o custo 
de vida no Rio de Janeiro, como de resto em todas as capitais do Brasil, foi a 
dos Serviços Públicos, vale dizer. os serviços do 2overno. aue influíram em 
104%. Portanto, quase 20% mais do que a alimentação. Esta a minha contri
buição à lúcida argumentação do eminente colega Agenor Maria. Muito 
obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Senador Luiz Cavalcante, é pela au
tenticidade de V. Ex•, pelo seu imenso coração, pelo seu espírito de com
preensão e pelos seus sentimentos populares que V. Ex' voltou, mais uma vez, 
a- esta Casa trazido pelo voto popular. A ARENA venceu, lâ nas Alagoas, 
porque o Senador Luiz Cavalcante põe, aqui nesta Casa, -acima do interesse 
do seu Partido, acima do interesse do Governo, o interesse social. O interesse 
maior que é o interesse do povo. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - Muito obrigado. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Congratulo-me com V. Ex• e com o 
povo das Alagôas. E digo que o povo não podia escolher melhor do que esco
lhendo V. Ex• porque, numa hora como essa, V. Ex• fica ao lado do povo, 
porque o povo é soberano. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para corroborar com o Senador 
Luiz Cavalcante aqui está; "o salário subiu 84,48% e a energia subiu 109,42%. 
O Governo que fez a conta para pagar esse salário é o mesmo que fez a conta 
para pagar essa energia. Por que, então, os salários subiram 84,48 e a energia, 
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109,42%? Porque, realmente, o Governo estâ distante do povo. Existe, na rea
lidade, um fosso profundo entre o Governo e a Nação. 

O trtatamento à agricultura, que continua a carecer mais de 70% das di
visas em ouro para a Nação, não tem lógica. O Governo achou por bem, ago
ra, de subir os juros da lavoura. E subiu numa proporção que assusta. Para 
que a Casa tenha uma idéia, o pequeno pecuarista pagava 13% de juros e o 
médio pagava 15%. E o que fez o Governo, que teoricamente diz que vai aju
dar ao homem do campo? Elevou esse juro de 13 para 26 e o de 15 para 35% ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - De 35 ou de 39? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - No Nordeste, os juros da pecuâria 
eram de 13% para o pequeno pecuarista e de 15 para o médio. Aumentaram 
para 26% o do pequeno e de 35% o do médio. Subiram os juros mais de 100%. 

Então, é de se afirmar: Esse Governo que sobe os juros mais de 100% de 
uma só vez, ele diz uma coisa e faz outra. Na teoria é. um Governo que quer 
resolver o problema da msssa assalariada. Teoricamente, é o Governo que 
quer dar alguma coisa a quem produz, a quem trabalha nesta ~ação. Mas, na 
prática, é um Governo que nega as~ próprio; é !Jlll Governo que dobra os ju
ros em mais de 100%; é um Governo que sobe o pfCÇo da ener,8;ia cm 109%. 

O Sr. Paulo Brossaid (RS)-~ verdade. 
O SR. AGENOR MARIA (RN)- Não pode, Sr. Presidente, Srs. Sena

dores, ter esse Governo apoio de nenhum parlamentar que honre e dignifique 
o voto popular. Não, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo procedendo 
dessa maneira não poderã merecer o nosso apoio, não i)Oderã Inerecer nem O 
nosso respeito, porque isto é um atentado contra a soberania brasileira. Sim. 
É um verdadeiro atentado. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a carta que recebi da cidade de Nova 
Cruz, na -qual eSta senhOiã. pede a clemência do Senado- para que seja feit8 
uma representação contra o Prefeito de Nova Cruz, que aumenta o imPosto 
de noventa cruzeiros para um mil c quatrocentos cruzeiros, é uma demons· 
tração de que o povo estâ entregue a sua própria sorte. · 

Trago à tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a documentação, a reali
dade em que vive este País. 

Desde 1975, em que aqui cheguei, não tenho feito outra coisa senão cla
mar para que o Governo, com objetividade e patriotismo, procure resolver, 
pelo menos por etapas, o problema de quem trabalha, de quem produz em 
nossa terra. Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, estou cansado de vir a esta 
tribuna trazendo a realidade do dia-a-dia. 

Importãvamos em 1978 carne da Argentina e do Uruguai. O Governo 
pregou a toda a Nação o interesse que iria ter para resolver o problema da pe
cuária nacional. Os pecuaristas procuraram, na medida do possível, confian
tes no Governo, fazer as suas infra-estruturas para desenvolver o seu cria
tório. Fui um, confesso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que fiz dentro da mi
nha propriedade uma estrutura que pudesse realmente manter o criatório: es
tábulo, barragens submersas, açudes, poços artesianos, poços amazonas, sis
tema de irrigação por aspersão. Preparei-me, Sr. PresidC:nte c Srs. Senadores. 
e quando concluo o trabalho para adquirir as matrizes o juro era 35%. Uma 
vaca, uma matriz, não piicisa ser pura; unia matriz comum cuSta hoje 30 mil 
cruzeiros; a juros de 35% são 10 mil e 500 cruzeiros por ano, como o bezerro e 
o leite antecipado. O pecuarista passa a trabalhar para o Governo - e só 
para ele! - para pagar os juros. 

Que País é este onde quem tem o dinheiro tem tudo e quem tem o traba
lho não tem nada? 

O Sr. Saldanha Derzl (MS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR AMARIA (RN)- Com prazer, nobre Senador Salda-
nha Dcrzi. - ---

O Sr. Saldanha Derzl (MS)- Nobre Senador Agenor Maria, V. Ex• diz 
que se sentiu tolhido cm entrar para o partido que apóia o Governo por não 
ter que criticar erros de detiiininad-oS SCtores do Governo. Mas é Sua EXce
lência o Senhor Presidente da República quem pede aos seus correligionários 
a crítica:, a crítica construtiva, justa, para que possa mostrar erros de determi
nados setorcs do seu Governo. Eu mesmo, hã poucos dias, num programa do 
Senado, irradiado pela Voz do Brasil, fiz críticas a erros de determinados se
tores do Governo. E disse mesmo que Sua Excelência o Senhor Presidente da 
República estava sendo traído por determinados setores do seu Governo, 
porquanto ele assegura a Nação a proteção dele aos que se dedicam às ativi
dades rurais, especialmente à agricultura e pecuária, mas o que nós vimos? 
Elementos do próprio Governo estimulando o boiCote da carne, como se isso 
pudesse resolver o problema da inflação desta Nação. Tabelou o arroz a 18 
cruzeiros e 50 centavos, sem classificá-lo. Sabe V. Ex• que temos o arroz de 
primeira, de segunda, de terceira e de bica corrida; mas tabelaram a Cr$ 

18,50 o quilo do arroz qualquer um que fosse. Tabelou o feijão a Cr$ 23,5Ç). 
Logo depois veio uma campanha pedindo a todos os setores agrícolas da 
Nação para que plantassem o feijão. Vê V. Ex• que o Presidente da República 
está sendo desinformado ou determinados setores do seu Governo não estão 
seguindo a sua orientação ou estão 1.com homens c!espreparados em determi
nadas funções. Nós mesmos, homens de Governei, V. Ex• sabe que eu sou do 
Governo, o tenho servido dentro de minhas possibilidades, mas não estou im
pedido de fazer críticas ao Governo quando certos sctorcs cometerem erros, 
como os que V. Ex• está denunciando a esta Nação. Até agora não se fez a es
tocagem da carne, o~ que é primordial para haver o equilíbrio do preço na en· 
tressafra. Agora que estamos em pleno auge da safra e que se poderia enxugar 
o mercado do excesso de carne a preço razoável, para se fazer a estocagem da 
carne; não! Deixará o Governo de fazer estocagem da carne para iniciâ-la no 
período da cntressafra. Pode calcular V. Ex• a que preço irá. a carne na entres
safra, se o Governo desejar fazer a estocagem. necessâria para haver um 
equilíbrio entre consumo c procura? Então, nessa hora a carne irá. a um preço 
sem precedentes. Parece-me que isso ê para proteger determinados setores: 
homens que realmente têm grande quantidade de gado, bois estocados para 
vender na cntressafra. Vê V. Ex• os erros de determinados setorcs do Gover
no. Nós somos os primeiros a criticá-lo. Querem corrigir a inflação à custa do 
homem da Zona rural, das atividades rurais, o que não ê justo. Então, nós 
mesmos, do Governo, fazemos essa crítica, nobre Senador. E tambêm tive 
oportunidade de dizer, como diz o nobre Senador Luiz Cavalcante c V. Ex'"; 
que os serviços públicos são os responsáveis pela alta de inflação dessa na~ão; 
é a energia elétrica, é o telefone, é a água, são as prestações do BNH, em que Se
sacrifiCa a pOpulação pobre desta Nação no j,agarilento das suas contri .. 
buições, das suas taxas, com correção monetária, que vão a um preço real
mente astronômico, como diz V. Ex•. Ora- não se pode corrigir a inflação boi
cotando um ou dois produtos da agropecuária. ~ preciso que realmente o 
Governo tenha uma política agrícola nesta Nação. Sem isso realmente nós 
não podemos ver uma contribuição mais justa do homem da zona rural, para 
que possamos realmente conter essa inflação que está empobrecendo a nossa 
Pátria e sacrificando as populações menos atendidas desta Nação. De forma 
que não vejo motivos para que V. Exf. não pertencesse ao Partido do Gover
no, V. Ex• poderia estar do lado de cá também ajudando, porque a crítica é 
uma contribuição à administração do Governo; e nós sugerimos naquela oca
sião em que iríamos organizar acima de todos os partidos, nesta Casa e na 
Câmara dos Deputados, um bloco ruralista para que o homem do campo ti
vesse quem pudesse por ele lutar e defendê-lo. Porque sabemos que os indus
triais c os banqueiros. estes têm a imprensa, estes têm meios de gritar, de pro~ 
testar. meios de fazer pressão contra o Governo. E o homem da zona rural, 
este sim, eStá abandonado. Então acredito que com um bloco ruralista, acima 
de todos os partidos, podii:iemos vir ao encontro da defesa dos pobres ho
mens que lutam na atividade rural, os homens do campo, os proprietários, os 
arrendatários, os meeiros e os trabalhadores rurais. Estes precisam de uma 
voz no Congresso Nacional, como V. Ex• estâ fazendo agora. E esperamos 
que, com a organização de um bloco ruralista possamos, realmente, defender 
aqueles que trabalham para a grandeza de nosso País. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Senador Saldanha Derzi, fico muito 
grato em ouvir V. Ex•, primeiro, por ser homem de Governo, segundo, por 
ser pecuarista c agricultor e trazer a sua palavra séria e capaz para concordar 
com o que estou dizendo da tribuna. Mas digo a V. Ex• que se o Governo não 
atendeu hoje a maioria dos membros deste Congresso e cai a cada dia que 
passa, por isso mesmo, no conceito popular, por que então eu iria para o Go
ve~no? Não, Senador Saldanha Derzi, eu não tenho condições e V. Ex•, no· 
meu lugar~ também não teria condições de largar o povo que está jogado à 
sua própria sorte, tirando o alimento da mesa para pagar a luz. Quantas pes
soas neste País, no dia em que paga a energia, não fica privada talvez de com
prar o pão e o caie? 

Quantas pesso'as neste País, Sr. Presidente, nobre Senador Saldanha 
Derzi, não se priva do seu alimento no dia em que e: obrigado a fazer uma 
chamada telefônica, porque o telefone subiu 3.000% e o salãrio subiu 1.500%. 
Daí porque, nobre Senador Saldanha Dcrzi, cu não posso, realmente, atender 
aos apelos do PDS e ficar ao lado do Governo. Fico ao lado daqueles que ti
ram o alimento da mesa para pagar o telefone; fico ao lado daqueles que se 
privam do alimento para pagar a energia, porque é do voto deles que cu preci
so para continuar aqui a partir de 1982. E, cu tenho certeza de que, se eu ficar 
ao lado do PDS que apoia o GoVerno que sobe astronomicamentc, arbitraria
mente, o custo do serviço público, cu não vou poder apelar para que esse 
público que sofre, possa votar comigo. 

Mas, eu digo mais, nobre Senador Saldanha Derzi; a evolução da receita 
do Tesouro- cm 1975 era de 100 bilhões; em 1979, passou para 470 bilhões. 
Enquanto a receita do Tesouro é superavitâria, a rccc:ita do dono de casa, as-
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salariado, é deficitária. e um absurdo. Na receita pública sobre dinheiro, e a 
receita do pai de famflia, brasileiro, daquele que vive de renda fixa, é comple
tamente de(icitária. Daí, o fosso profundo entre o Governo e a Nação. O Go
verno é aquele que tem o seu Tesouro- sobrando dinheiro com a receita 
magnífica e a Nação é a maioria do povo brasileiro que não pode mais fazer a 
feira. São as donas-de-casa se agrupando para não comprarem a carne. Por 
·que a carne subiu? Não! Não subiu foi o salário de quem trabalha e de quem 
produz. A carne, na França, Inglaterra e na Alemanha, custa trezentos cruw 
zeiros o quilo c o povo pode comprar carne a trezentos cruzeiros, porque o 
povo tem poder aquisitivo. Aqui, no Brasil, não. Os lucros das multinaciow 
nais, de todas elas são lucros astronômicos e o operârio, a cada ano que pasw 
sa, mais diminui o seu poder aquisitivo. 

Que Nação ê esta que deve o que não pode pagar e aumenta, a cada ano, 
a fabricação dos seus carros de luxo? Que Nação é esta gue não pode pagar 
nem os juros do dinheiro que está devendo e a fabricação de automóveis de 
luxo cresce a cada ano? Que Nação é esta que não pode pagar os juros do di
nheiro que deve e as obras suntuosas aumentam? Os metrôs suntuosos, os 
prédios dos Correios e Telégrafos, de Brasília, o Banco Central, de Brasília, 
suntuosíssimos e o País não pode pagar os juros do dinheiro que estâ deven
do? 

O Sr. Ministro Delfim Netto, hoje, pela imprensa, está assustado coni a 
inflação americana. Ora, meu Deus, serâ que a inflação americana tem algu
ma coisa com a situação do Brasil? Pois bem, segundo o Ministro, tem. Se a 
inflação-tá aumentar, aumentam os juros* as taxas de risco e o nosso operário 
terã que apertar mais o cinto. 

Depois de quinze anos de um Governo veio para sanear moralmente o 
País, depois de quinze anos de um Governo que veio para resolver os proble
mas sociais desta Nação, nós nos deparamos com uma dívida externa supe
rior, mas muito superior à nossa possibilidade. Sim, os juros, só os juros da 
nossa dívida, já não quero colocar as obrigações outras, só os juros absorv~m 
tudo; a nossa balança de serviço é altamente deficitária e a balança comerctal 
jã ê deficitária, - nós estamos em março, em quinhentos milhões de dólares. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, eu lamento o-esvaziamento deste poder e 
ao mesmo tempo congratulo-me com os Senadores Luiz Cavalcante e Salda
nha Derzi que, sendo do Partido do Governo, silo os primeiros a ficarem co
migo dentro desta realidade q1:1e fere, que maltrata e_ que dói, mas somos nós 
o único Poder que representa as aspirações populares. O Poder Executivo es
tá na obrigação de cumprir com as determinações das maiores e mais justas 
aspirações do povo brasileiro. E depende desta Casa que agora, sob a Presi
dência do ilustre Senador Luiz Viana, procura os seu direito de, como Poder 
Legislativo, legislar em defesa do Pa(s. 

Sr. Presidente Luiz Viana, congratulo-me com V. Ex• por estar lutando 
par~ trazer de volta ao Poder Legislativo o seu direito de legislar, tendo em 

vista o interesse nacional, porque este Poder é eterno e representa, na realida
de, as aspirações do povo. O Poder Executivo muda de mão, passa, mas o Po
der Legislativo é um só. 

Sim, precisamos fazer todo o esforço no sentido de ficarmos com as prer
rogativas de poder legislar tendo em vista a Nação, porque, Sr. Presidente e 
Srs. Senadores, estou aqui desde 1975 e até hoje não tive um só projeto meu 
aprovado, um só! E acredito que ninguém melhor do que o Poder Legislativo 
poderá estudar e apresentar projetas que tenha,!h em vista o interesse social, o 
interesse do País. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Com prazer, Senador Paulo Bros
sard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Em compensação, todos os projetas origi
nários do Poder Executivo foram aprovados, todos, sem exceção de um só, 
,alguns por decurso de prazo, ou muitos por decurso de prazo, mas todos, sem 
uma só exceção. 

O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana. Faz soar a campainha.) 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Vou concluir, Sr. Presidente, pedin· 
dei à Casa e apelando ao Governo para que o anteprojeto, levado hoje pelo 
Ministro da Previdência Social ao Presidente da República, não venha a esta 
Casa para ser aprovado, porque se aprovado for o anteprojeto da Previdência 
Social, impondo à agricultura nacional os encargos sociais impostos ao co
mércio, o êxodo rural aumentará em muito, e com ele, a insegurança das cida
des. Com ele, os crimes hediondos das grandes metrópoles, com ele, o trauma 
terrível que está possuído as cidades do Rio de Janeiro e São. Porque, Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, cresce assustadoramente o crime nas grandes metró
poles justamente na falta de apoio, na falta de estímulo ao homem do inte
rior. E na proporção que o homem do interior deixa o campo, o asfalto ore
cebe sem que ele esteja preparado para ali viver. 

Portanto, este anteprojeto entregue hoje a Sua Excelência o Senhor Pre
sidente da República, e que penaliza mais ainda a agricultura brasileira, não 
tem porque chegar a esta Casa, mas se aqui chegar, ele deve ser rejeitado na 
íntegra. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a pequena e mêdia agricultura brasileira 
estã proletarizada. E na proporção em que ela se proletariza, os agricultores 
não têm mais o que defender. E estando a agricultura proletarizada, os valo
res éticos e morais da nossa sociedade, a famflia, a religião cambaleando, eu 
não sei, Sr. Presidente, para onde essa Nação poderã ser arrastada. 

Concluo agradecendo a deferência d~ Mesa e_ pedindo a Deus que, na 
sua bem-aventurança, i)umine as autoridades federais para que tenha dó desw 
ta Nação. 

Era o que tinha a dizer Sr. Presidente. (Muito bem I Palmas.) 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. AGENOR MA·RIA EM SEU DISCURSO: 
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O SR. PRESIDENTE (Luiz Viana) -Tem a palavra para uma breve 
comunicação o nobre Senador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS. Para uma brevé comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

São poucas as palavras que venho proferir nesta tarde em homenagem a 
um ilustre brasileiro, rio-grandcnsc de Bagé, que acaba de desaparecer ao 
cabo de uma longa e honrada vid~ pública, o General Pantaleão da Silva Pes
soa. 

Chefe da Casa Militar do Presidente Getúlio Vargas, na década de 1930, 
Chefe do Estado-Maior do Exêrcito, foi um homem di::-"ã.ltivo e severo carâter, 
como se pode ver, como a Casa há de verificar pÕr Um ou dois episódios que 
de sua vida vou relembrar, pela alta significação que eles encerram. 

Depois de ter sido Chefe do .Estado~ Maior do Exército e de haver solici
tado exoneração desse cargo, por não concordar com a violação da lei em 
matéria de promoção de oficiais; tendo sobrevindo o golpe de Estado de 10 de 
novembro de 1937, o General Pantaleão da Silva Pessoa dirigiu-se ao então 
Ministro da Guerra para deduzir, de forma escrita e formal, a sua inconfor
midade com a utilização das Forças Armadas para um ato contra a Repúbli
ca, contra a Federação c contra a Lei. A carta que dirigiu ao Ministro da 
Guerra tem esse teor, Sr. Presidente - e creio que ela não fica mal nos Anais 
desta Casa.- Foi datada de 23 de novembro de 1937: 

Esperei, até hoje, que V. Ex• me desse ensejo para, de viva voz, 
opinar sobre os acontecimentos do último 10 de novembro: A públi
ca: ·participação do Exército na sua preparação metódica e seu apoio 
já tantas vezes proclamado, assim como suas conseqüentes respon
sabilidades, dão~me direito, além do dever imposto pelo artigo 162 
da segunda Constituição Republicana abandonada, de ressalvar, 
pelo menos em documento coerente, a minha lealdade ao Regime. 
Milita ainda em favor dessa conduta a notória circunstância de eu 
não dispor de outro meio de protesto e não ter aptidões para conspi
rador ou hipócrita. 

Se ainda não me fosse Ucito invocar essas razões precípuas, só o 
fato do artigo 161 da nova constituição outorgada ter rebaixado a 
dignidade da obediência que prometemos para a segurança e gran
deza da Pátria, justificaria como um dever esta iniciativa. As Forças 
Armadas tinham destino expllcito, tanto na Constituição de 1891 
(art. 14), como na de 1934 (art. 162); a Lei regulava os limi~s da sua 
obediência. Hoje elas devem, apenas, ser fi~is a uma autoridade que 
pode originar-se da força e, como tal, estará sujeita às suas mu
tações e caPrichos. E não Se poderâ a~gumentar com as _garantias 
do art. 160, porque aplicados os 166 e 171, deixará de existir a pró· 
pria constituição, com melhores razões estratégicas do que as invo
cadas para chegar ao 10 de novembro. :9: claro, portanto, que muito 
caimos dos ideais de 1889, e até custa-me crer que V. Ex• ou outro 
General do Exército tenha aprovado tal retrocesso, aliás desneces
sário· para alcançar os beneficios ostensivamente procurados. 

Assim, por achar que as Forças Armadas deviam garantir os 
poderes constitucionais e, por interrn.Mio deles, pleitear as garantias 
necessãrias ao bem público, e por terem sido punidos alguns honra-
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dos colegas, pelo crime de manifestarem, lealmente, suas opiniões, 
apresento a y. Ex•, como Ministro da Guerra, as expressões do meu 
protesto e da surpresa que me acabrunha. 

Gen. Di v. Pantaleão da Silva Pessoa. 
Eu não preCisaria dizer mais nada para definir o carâter desse homem 

que agora desaparece nonagenário. Não precisaria dizer mais nada, porque 
esta carta diz tudo, da sua honra, da sua lealdade à Pátria, a que durante tan
tos anos serviu. 

A esta carta, a Cste Protesto, seguiu-se a sua reforma conipulsória. O art. 
177 daquela Carta nefanda foi aplicado para retirar do serviço ativo do Exér
cito brasileiro um homem dessa elevação moral, que havia sido, até hã pouco, 
Chefe do Estado-Maior do Exército, depois de ter exercido o cargo de Chefe 
da Casa Militar do Presidente da República, e aos cinqUenta c poucos anos 
esse homem foi posto como pensionista do Estado- para repetir as suas pa
lavras. 

Passaram-se os anos, Sr. Presidente. Sobreveio o 29 de outubro de 1945 e 
foram anistiados os militares punidos nos termos e com base no art. 177 da 
Carta outorgada. 

Podendo o General Pantaleão Pessoa requerer promoção, uma vez que 
havia participado dos acontecimentos militares relacionados com a Intentona 
Comunista de 1935, no sentido de debelâ-la, deixou de requerer essa vanta
gem. Da!, o então deputado colega de V. Ex•, ao tempo deputado também, 
Sr. Presidente, o Deputado Plínio Barreto, de saudosa e ilustre memória, 
grande parlamentar e notável representante pelo Estado de São Paulo, num 
projeto de lei originário do Senado incluiu artigo em que, por via de lei, con
cedia a promoção ao General Pantaleão Pessoa, aquela promoção a que ele 
tinha direito e que dela abrira mão. 

Ainda uma vez o honrado soldado se dirige ao Deputado PUnia Barreto 
numa carta que uma vez mais retrata o seu altivo e severo carátcr, que peço li
cença ao Senado para, lendo-a, fazê-la constar dos nossos Anais, como uma 
homenagem ao eminente brasileiro desaparecido. 

A carta é de 17 de outubro de 1949 e diz assim: 

Exm• Sr. Deputado Dr. Pl!nio Barreto. 

Saudações: A iniciativa de V. Ex• com o substitutivo de 7 de 
outubro, publicado na página 9.581 do Diário do Congressõ de 13 
do mesmo mês, surpreendeu-me e muito me sensibilizou. Transcor
reram muitos anos sem que viesse a público, em documento oficial, 
o motivo do meu afastamento da atividade militar. A Deus e a V. 
Ex•, fico devendo um valioso documento indispensável ao meu jul
gamento futuro. Compreendo bem a impressão que ao espírito jurí
dico e à bondade de V. Ex•, terá causado a minha exclusão das con
siderações de uma reparação moral a que eu chegaria a ter direito se 
as modificações da nossa politica tivessem alcançado maior profun
didade. Os constitucionalistas como V. Ex• certo encontrariam al
gum mérito educativo no meu protesto de 23 de novembro de 1937 e 
nas idéias que procurei defender e aplicar sempre receoso de que o 
Exército viesse a divorciar-se do sentimento geral da Naçã.o. 

Mas, pode crer V. Ex•, essa mâ sorte só pode explicar-se pela 
minha incapacidade êe me fazer compreender. O fruto do meu sa-
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crificio reduziu-se ao afastamento brutal e talvez preconcebido dos 
serviços que eu· devia e podia prestar ao Exêrcito e ao Brasil. É fato, 
porém, que não os pude prestar durante os últimos doze anos. Peço, 
por isso;· a V. Ex•, que não veja nestãSp-alavras mais' do que 
uma declaração justificada dos motivos porque não mereçQ nada 
além do que já me deram. 

A eqUidade e mesmo o direito não podem modificar essa cruel 
realidade, que: eu me julgo no dever de confessar, honrado como fui 
pelo julgamento de V. Ex• Do contrArio seria desejar eu que viesse a 
ser condenado tão-somente a Nação, que tanto desejei servir, pois a 
acomodação de 29 de outubro de 1945, foi talhada para a impunida
de e para a glorificação dos cristãos novos, 

Quanto ao novo posto, no qual se poderia justificar a nobre 
ambição de prestar serviços, só diminuirá a probabilidade da minha 
c&lvocação. Muito desejo e espero que Deus livre o Brasil de guer
ras internas ou internacionais, mas no caso de tal desgraça, o Exér
cito possui, na atividade, Generais para todos os seus altos coman
dos. 

Restaria examinar as vantagens da honra que me seria concedi
da. Essas, na intenção de V. Ex• e talvez da maioria do Congresso, 
seriam tão grandes que mesmo não sei se poderia vir a agradecê-las 
suficientemente. Na realidade, porêm, elas se reduzem e, infelizmen
te tenho comigo os elementos da maior desilusão. Em 1938, como 
General de Divisão e Grande Oficial da Ordem do Mérito Militar, 
fui mandado prender, em minha casa, por Oficial da PoUcia Militar 
e recolhido a um alojamento imundo, em vésperas de obras, e de
pois transferido para um alpendre, onde permaneci quarenta dias à 
espera da aca:reação que provou a falsidade da informação de um 
senhor que me confundira com outro general. O comandante assim 
tão rigoroso na defesa da ditadura e responsâvel por terem me nega
do as honras de uma cama limpa, mereceu a escolha para Ministro 
de um Tribunal de Justiça. Tudo isso por delito de opinião, pois não 
tive contato com elementos de qualquer força regular ou irregular, 
nem fui chamado a opinar sobre planos traçados contra as autoridaM 
des usurpadoras. A única coisa que pude fazer, foi manifestar-me 
sempre pronto a auxiliar pessoalmente qualquer esforço para a res
tauração da Lei e, em comentários~ lamentar que os excessos da di
tadura não se exercessem com maior proveito para o Brasil. 

Como vê V. Ex•, tais honras são muito precárias e bem difíceis 
de ser defendidas quando a Força como a Justiça não se tenham 
compenetrado dos seus nobres destinos. _ 

E porque, sem considerações de relatividade, já me considere 
retribuído, em honras e vencimentos, pelos serviços que me deixa
ram prestar, peço que V. Ex• retire o generoso substitutivo de 7 de 
outubro e assim evite qualquer retardamento para a justa promoção 
dos meus dois camaradas, em boa hora distinguidos por um projeto 
do Senado Federal. 

Alistando-me entre os mais gratos dos amigos e admiradores 
que. V. Ex• tenha conquistado. com a nobreza vigilante da sua ca
pacidade de legislador, sou e serei sempre o 

At• e Obr<' - Pantaleão da Silva Pessoa. 
Fico na leitura desses dois documentos, para deixar, com as palavras do 

extinto e não com as minhas palavras, um esboço da personalidade do emi
nente brasileiro, natuiral de Bagé, da minha terra natal, que acaba de desapa
recer, depois de numerosos serviços prestados ao seu País. 

Concluo, Sr. Presidente e Srs. Senadores .•. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- v: Ex• permi-te Um aparte, antes da conclu
são? 

O SR. PAULO BROSSARD (RE) - Pois não. 

Q ~r. Marcos Freire (PE)~- Parece-me da maior oportunidade o 
exemplo que V. Ex• traz ao Senado, nesta tarde, da vida íntegra e do compor
tamento altivo de um cidadão brasileiro que acaba de desaparecer. Por certo, 
palavras outras não diriam mais do que ele foi, do que ele pensava. do que ele 
sentia e pelo que ele lutava, do que os gestos c os documentos que ele deixou. 
E a oportunidade de se trazer ao Senado esse testemunho é ótíma, sobretudo 
porque sabemos que a história da nossa Pátria tem sido sucessivamente palco 
de golpes de Estado, de exteriorização de força; e, quando eles se dão, não são 
muitos os que na hora da dúvida, da incerteza e da insegurança tem um ges
to ou uma simples palavra de protesto. A Carta de 1937, outorgada ao País 
por um golpe de força, não foi a primeira nem será a última que nasceu não 
da vontade popular, mas da imposição das armas. E o exemplo trazido aqui, 
do General Pantaleão, deve ser r"Cavivado neste dia até mesmo como adver· 

tência aos omissos, porque o silêncio, a omissão, quando não a conivência, 
podem trazer vantagens a curto prazo, mas a história será implacável para 
apontar os verdadeiros_ patriotas. Congratulo-me, pois, com V. Ex•, pela 
oportunidade desta homenagem. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- V. Ex• há de compreender, Sr. Pre
sidente, que eu não poderia deixar de dizer estas palavras para homenagear a 
memória desse homem há tantos anos afastado das lides profissionais, por 
haver sido leal ao seu juramento de brasileiro e de soldado. 

Enquanto o nobre Senador por Pernambuco, o Sr. Marcos Freire, dedu
zia o seu pensamento no aparte com que me honrou, eu me lembrava, Sr. Pre
sidente, de como a história por vezes é iníqua em relação aos grandes servido8 

res do País. E eu me perguntava: quantos serão os brasileiros que hoje fre
qUentam as universidades ou que as tendo freqUentado são detentores de um 
curso superior; quantos serão os brasileiros que guardaram na memória o 
gesto de um Ministro de Estado, Odilon Braga, que, para não assinar a carta 
de 10 de novembro, abandonou o Ministêrio da Agricultura, que então ocu· 
pava? Quantos guardarão na memória o nome daquele eminente mineiro, da
quele ilustre brasileiro'? 

Vou encerrar, Sr. Presidente. ainda uma vez recorrendo às palavras ... 

O Sr. Murilo Badaró (MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Pois não, nobre Senador. 

O Sr. Murilo Badaró (MG)- J;: só para dizer ao eminente Senador que 
os Senadores do PDS estão inteiramente solidários com as considerações que 
V. Ex• faz, neste momento, acerca da figura do General Pantaleão Pessoa. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Sou muito grato à intervenção do 
nobre Senador Murilo Badaró. 

Sr. Presidente, dizia ·que vou encerrar estas considerações tão ligeiras, 
tão singelas; mas, para melhor fazê-lo, ainda uma vez recorreria a conceitos 
emitidos pelo extintO brasileiro. Quando Chefe do Estado-Maior do Exército, 
em visita ao Estado de São Paulo, em determinada cerimônia, disse essas Pa
lavras, com as quais encerro o registro que ora faço: 

"O Exército não descstima a democracia e o regime federativo. 
Nossa tradição histórica e nossos hâbitos recomendam a. democracia 
como tendência riatural dos brasileiros. A extensão aeoarAfica do 

-Brasil, ma~Cad~-en:t~~ latitudes de pouco estímulo, grit;-pcl~-d-~~en
tralização administrativá: e o progresso que ardentemente deseja
mos, impõe a educação das iniciativas e sua livre aplicação em todos 
os ramos de atividade. 

O que o Exército aspira, é ver a solidariedade de todos os brasi
leiros colocada acima dos incidentes políticos nos quais, afinal de 
contas, a inteJigência e a vontade tudo podem desfazer para o bem e 
a felicidade comuns, desde que as ações em todos os campos sejam 
iluminadas por um verdadeiro amor à Pátria. 

Esta, não pode pertencer a partidos ou a facções quaisquer." 

Com estas palavras do General Pantaleão da Silva Pessoa, dou por en
cerrada a homenagem que entendi do meu dever prestar a sua honrada me
mória. (Muito bem! Palmas.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Adalberto Sena- Evandro Carreira- Alberto Silva- Helvfdio Nunes 

- Mauro Benevides - Cunha Lima - Humberto Lucena - Gilvan Rocha 
- Passos Porto - Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Carneiro -
Tancredo Neves- Orestes Quércia - Beriedito Ferreira - Lãzaro Barboza 
- Benedito Canelas - Jaison Barreto - Lenoir Vargas - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Estâ finda a Hora do Expe
diente. 

PassaMse à 
ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em tumo único, do Requerimento n9 560, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n~' 231, de 1978, de sua autoria, que introduz modifi~ 
catões na Lei D9 5.107, de 13 de setembro de 1966, que institui o Fun~ 
do de Garantia do Tempo de Serviço. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltarâ a trami

tar normalmente. 

-;~ 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) :.... Item 2: 

Votação, em turllo único, do Requerimento nq 561, de 1979, do 
Senador OresteS QÚércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 234, de 1978, de sua autoria, que acrescenta os 
§§ 5• e 6• ao art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser aprovado voltarA à 

sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 562, de 
1979, do Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquiva
mento do Projeto de Lei do Senado n• 296, de 1978, d~ sua au. 
toria, que altera a redação da alínea a do art. 79 da Lei n9 605, 
de 5 de janeiro de 1949, que dispõe sobre o repouso semanal re. 
munerado e o pagamento de salãrio nos dias feriados, civis e re. 
ligiosos. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como. estio. 

Pausa~) 

Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento que acaba de ser aprova

do serâ desarquivado. 

sa.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 4: 

Votação, em turno ünico, do Requerimento n9 .563, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 297, de 1978, de sua autoria, gue altera a redação 
do caput do art. 9' da Lei n• 6~367, de 19 de outubro de 1976, que 
dispõe sobre o seguro de acidentes do trabalho a cargo do INPS, e 
dã outras providências. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado nq 297 f78, voltará a trarnitar_n?rmalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 5: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 28, 
de 1977 (n' 1.100/75, na Casa de origem), que altera a redação do 
caput do art~ 687 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil), tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n• 1.115, de 1979, da Comis-
são: 

- de Constituição e Justiça. 

Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 19-Secretârio. 

E lida a seguinte 

EMENDA N• I (Substitutivo) 

Ao Projeto de Lei da Câmara da Câmara n• 28, de 1977. 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

"Altera a redação do "'caput"' e do§ 2• do art. 687 da Lei 5.869, 
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• - O caput e o § 2• do art. 687 da Lei n• 5.869, de II de 

janeiro de 1973 (Código de Processo Civil) passam a viger com a se
guinte redação: 

"Art~ 687 ~ O e.ditªl será afixado no átrio do ediflcio do fórum 
e publicado, em resumo, uma vez no órgão oficial, e duas em jornal 
local, se houver, ou em outro que circule diariamente, no Municí
pio. 

§ I• ~~--~~~·····························~···~~~····· 
§ 2~' A segunda publicação sairã no dia da alienação judicial; 

se nesse dia não circular jornal, n_a_ ~dição imediatamente anterior a 
este". ----

Art. 29- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~>- Revogam-se as disposições em contrArio. 

Justlficaçilo 

A presente emenda substitutiva, respeitando os objetivos do projeto, propõe 
a sua complementação, no que tange á previslo que estabelece para as publi· 
cações que cogitem de alienações judiciais, focalizando a hipótese alternativa de 
publicação em jornal que circule, diariamente, no Munlc[pio. Com o projeto 
corrige-se, portanto, uma lacuna na futura lei. 

Sala das Sessões, 11 de março de 1980. - Saldanha Derzl. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Em discussão o projeto e a 

emenda. cm turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada. 
A matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça para que se mani

feste sobre a emenda que vem de ser lida. 
O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 6: 
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9' 11, de 

1979, do Senador Orestes Quércia, que modifica a rcdação do§ 4• do art. 543 
da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo 

Parecer, sob n9 1.141, de 1979,--da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do venci4o. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada adis

cussão. 
Encerrada esta, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos 

termos do art. 315 do Regimento Interno. 

A matéria vai à Câmara dos ti~p·útados. 
2 o seguinte o projelo ~p;ovado 
Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 

de Lei do Senado n• 11, de 1979, que modifica a redaçilo do§ 4• do ar
tigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O § 4• do artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovado pelo Decreto-lei n9 5.452, de )9 de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 543~ 
§ 49 Considera-se cargo de direção ou de representação sindi-· 

cal aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em 
lei~" 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se as disposições em contrArio. 

O SR. PRESIDENTE (Gagriel Hermes) -Item 7: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
205, de 1979, do Senador Franco Montoro. que permite a prisão ci
vil do devedor, quando, por dolo, não cumprir a decisão judicial, 
tendo 

Paracer favorâvel, sob n9 966; de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como aprovado, de acordo com 

o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 205, DE 1979 

Permite a prisão civil do devedor, quando, por dolo, não cumprir 
a decisão judiclal. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l• O art. 643 do. Código de Processo Civil (Lei n• 5.869, de II· I· 

1973) é acrescido do seguinte parágrafo, passado a§ J9 o atual parágrafo úni
co: 

"Art. 643. 

§ I• 

§ 29 Se houver dolo na recusa do devedor, o juiz poderá decretar a 
sua prisãO." 

Art. 29 Essa Lei entrarã em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
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O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
145, de 1978, do Senador Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 
81 da Lei n• 5.1188, de 14 de dezembro de 11173, e dá outras providên
cias, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.176 e 1.177, de !9711, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 
.S o seguinte o projeto aprovado 

até I (um) ano após o trânsito em julgado da sentença respectiva, 
salvo se cometer falta grave, devidamente apurada nos termos desta 
Consolidação." 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 10: 

MAT~RIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lei do Senado n• 33, de 1978, do Senador Orestes 
Quércia, revogando o§ 3• do art. 67 da Lei n• 5.682, de 21 de julho 
de 1971, que regulou a organização, o funcionamento e a extinção 
dos partidos políticos. 

A PresidÇncia, atendendo ao disposto na letra a, do art. 369, combinado 
com seu parágrafo primeiro e nos termos do parecer n9 585, de 1979, da Co
missão de Constituição e Justiça, declara prejudicado o Projeto de Lei do Se-. 
nado n• 33, de 1978 . 

A matéria vai ao Arquivo. 
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 145, DE 1978 O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Estã esgotada a matéria 

Altera os arts. 80 e 81 da Lei n• 5.988, de 14 de dezembro de constante da Ordem do Dia. 
1973, e dá outras providências. Concedo a palavra ao nobre Senador Marcos Freire. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os artigos 80 e 81 da Lei n• 5.1188, de 14 de dezembro de 1973, 

passam a ter a seguinte redação: 

uArt. 80. A alienação de obra de arte, salvo convenção em 
contrário, não importa na alienação do direito de reprodução nem 
no de exposição pública com fins de lucro, os quais permanecem re
servados ao autor e seus herdeiros, pelos prazos previstos nesta lei. . 

''Art. 81. Para poder copiar ou reproduzir com fins de lucro 
nas mesmas ou em ouiras dimensões, e por qualquer meio ou pro
cesso. as obras de arte existentes em museus oficiais e coleções parti
culares, é necessário o prévio e expresso consetimento de seus aüto-
res. 

''Parágrafo único. Quando as cópias ou reproduções tiverem 
a finalidade comercial, devem ser assegurados, em convenção, os di
reitos do autor." 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes) - Item 9: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
66, de 1979, do Senador Orestes Quêrcia, acrescentando dispositivo 
à Consolidação das Leis do Trabalho, para o fim de assegurar esta
bilidade provisória ao empregado que ajuíza reclamação trabalhista 
contra o empregador, tendo 

PARECERES, sob n•s 747 a 749, de 19711, das Comissões: 
- de Constituici.o e Justiça, pela constitucionalidade, juridici

dade e, no mérito, favorâvel; 
- de Legislaçio Soda!, contrArio, com voto vencido dos Sena

dores Humberto Lucena e Franco Montoro; e 
- de Financas, contrário. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria vai ao Arquivo. 

2 o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 66, DE 1979 

Acrescenta disposidvo i Consolldacão das Leis do Trabalho, 
para o fim de assegurar establlldade provisória ao empregado que ajuí
za reclama cão trabalhista contra o empregador. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 ~acrescentado ao art. 492, da Consolidação das Leis do Traba-

lho, o segUinte § 29, com renumeração do único existente: 

"Ar!. 492. . .•..•.•..•.......••..•.•.••...•...•....... 
§ I• .................................... "' .......... . 
§ 2• ~ também vedada a dispensa do empregado a partir do 

momento em que ajuizar reclamatória trabalhista contra a empresa 

O SR. MARCOS FREIRE PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador José Lins. 

O SR. JOSE UNS PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTRE
GUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO POSTE· 
RIO R MENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

AJ?roveito estas horas finai~, bruxuleantes, da sessão de hoje, para fazer 
uma advertêJ}cia e uma comunicação à Mesa. Na minha viagem de avião do 
Rio de Janeiro para Brasília, hoje, li nos jornais do Rio- O Globo e o Jornal 
do Brasil - que a Mesa, em sessão de ontem, chegou ao consenso de reco
nhecer a liderança dos Partidos, ou dos Blocos que têni um só Senador, mas 
não reconheceu, a Mesa, o direito de um Bloco formado aqui por três Sena
dores que se declararam, até hoje, independentes ou autónomos. 

Sr. Presidente, como foi um entendimento havido entÍ-e niCmbros da Me-. 
sa, e esses Senadores que constituem, IJU que compõem, ou que integram este 
Bloco de autónomos, fui colhido de surpresa. Então, Sr. Presidente, e ê a ad
vertência que quero fazer à Mesa- hasteamos a nossa bandeira de combate; 
a Mesa não vai tomar essas deliberações sem luta: vamos lutar pelo reconhe
cimento do nosso direito de nos representarmos aqui coino bloco autónomo, 
porque não reconhecemos a decisão da Mesa. 

Repito, para não haver enganos e nem equívocos: não reconhecemos o 
direito de a Mesa nos cassar a oportunidade de nos organizarmos em blocos 
independentes ou autónomos. A Mesa reconheceu - o que não havia feito 
anteriormente- a liderança de Partidos que, aqui, só tenham um Senador e 
não reconheceu o direito de três Senadores se manifestarem através de uma 
voz, de um representante, aqui. 

Sr. Presidente, desejo, amanhã, começar uma luta renhida contra a Me
sa, porque V. Ex• é um elemento exponencial. Desejo fazer a interpelação ao 
Sr. Presidente da Mesa e, então, convocá-lo para vir presidir a Sessão do 
Congresso, a fim de que ouça - não ouça por interposta pessoa - mas ouça 
diretamente as nossas razões, porque nós nos insurgimos contra isso e qual o 
apoio que nós vamos buscar na Constituição, na Lei e no Regimento Interno 
da Casa. 

Assim, sem menosprezo por qualquer membro da Mesa, desejaríamos 
que estivesse aqui presente - não agora, porque S. Ex' não se encontra- o 
Sr. Presidente da Casa, a fim de não perdermos a oportunidade de interpelar 
a Mesa, contra a qual vamos nos insurgir. Vamos até mais longe; vamos bater 
às portas do Tribunal; vamos passar a velha soleira desgastada das portas das 
nossas mais altas Cortes de Justiça, buscando um direito que achamos legíti
mo e certo, porque não reconhecemos na Mesa o direito de em assim agir 
contra os autônomos. 

Assim, Sr. Presidente, como li hoje, quero dar hoje mesmo o recado ao 
Sr. Presidente da Mesa, a fim de que, de amanhã em diante, então possamos 



Março de 1980 _ DlÃ,IUO DO CONGRESSO NAC!ONAL{Seção ll) Quarta-feira 12 ~I 

começar nossa luta. Era esta a comunicação q~e _desejava fazer, .deixando 
para amanhã, Sr. Presidente, as invocações doS suPlementos que trouxemos 
de afogadilho nesta 11ltíma hora, nesta hora bruxuleante da sessàv. advertindo 
a Mes~ de que não mais deixaremos abrir a sessão do Senado co~ menos de 
I I Srs. Senadores presentes, não deixaremos. Vou repetir para que não se per
ca isto no espaço: não deixaremos que se abra a sessão do Senado com menos 
de 11 Srs. Senadores. 'Isto vai contra o Reginiento Interno. Não deixaremos. 
Sr. Presidente, também, derrubaremos as sessões que não contarem com 11 
Srs. Senadores. Vamos começar uma luta renhida pelo cumprimento do Regi
mento Interno. O Regimento Interno prOtege-a ·todOs· nós; aos que têm maio
ria, aos que são minoria~ aos que são um e aqueJes que são três e que a Mesa 
não quer reconhecer. Então fica avisado e advertidoV. Ex• e a Mesa, através 
de V. Ex• N

1

ão se abrirâ sessão com menos de onze, não deixâremos. Também 
derrubaremos sessões com menos de onze aqui. Agora, avisada a Mesa, ela 
estará prevenida contra a nossa posição. Somos ainda um bloco independen
te, queremos agir pelo que determina o Regimento,_ de disposições regimen
tais, até que possamos consultar, primeiro, a nossa consciência; segundo, o 
nosso passado de lutas; terceiro, os programas partidários; quarto, os 
membros que constituirão a direção dos p~rtidos. Aí, então, teremos a deci
são. Esta é que é a noSsã <:feCisão. Somos três: um, membro da Mesa, o nobre 
Senador Alexandre Costa, e dois outros Senadores desta última Bancada, a 
última, mas não a pior. Dois Senadores: o nobre Senador Hugo Ramos, da 
representação do Estado do Rio de Janeiro, e o obscuro Senador que hora faz 
esta advertência à Mesa na pessoa de V. Ex• 

Então, Sr. Presidente, queremos agora, com o Regimento na mão, pedir 
a V. Ex• que, de hoje em diante, solicitasse ou _determinasse a um dos contí
nuos da Casa que nos colocasse aqui, na Bancada, todos_os dias, a Consti
tuição e o Regimento - porque para fazermos isso aqui é uma luta - para 
depositar ou na nossa Bancada, ou em cima da nossa bancada, ou na gaveta, 
ou num lugar qualquer. Queremos aqui, em todas as sessões, em todas as ho
ras, em todos os instantes, a Constituição e o Regimento Interno. 

Portanto, Sr. Presidente, hasteamos nossa bandeira de luta. Vamos co
meçar uma longa luta contra a Mesa, com a disposição de que eÍa interna cor
poris determinou que Senadores autônomos não têm lugar aqui no Senado. A 
Mesa vai ter uma surpresa, os Senadores também terão outra surpresa, por
que nós não reconhecemos isto, nem direito da Mesa assim decidir. Para co
meço de conversa, nem o direito de assim agir. 

Advertida portanto a Mesa, na pessoa de V. Ex•. sem nenhuma desa
tenção a V. Ex•, que nos merece todo respeito e toda admiração. 

Então amanhã, Sr. Presidente, iniciaremos a nossa questão de ordem que 
enviaremos à consideração do Sr. Presidente, para que na sua alta sabedoria e 
magistrado da Casa, Presidente desta Casa, acolha esta questão de ordem em 
face do que dispõe a Constituição Federal, que regula a espécie, e o Regimen
to que nos protege a todos. Como vimos que o Regimento não protege a uns, 
não protege a ninguém. Não pode haver proteçào nem discriminação. Como 
não protege um, não protege ninguém. E o Regimento foi feito para proteger 
todos nós indistintamente, a Maioria e a Minoria, o forte e o fraco, o podero
so c o pequenino. Este é que é o sentido regimental da lei que regula os nossos 
trabalhos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mílller) - Em primeiro lugar a Mesa 
agradece, já de antemão, ao Senador Dirceu Cardoso a colaboração que vai 
prestar à mesma na fiscalização do andamento da sessàQ. De a.cordo com o 
Regimento devem estar presentes no plenário onze parlamentares. V. Ex• aju .. 
darâ, portanto. a Mesa, e de antemão agradecemos essa colaboração. 

Quanto a pai'tc dos autónomos, cu como membro da Mesa participei da 
reunião, onde se procurou aplicar a Lei n9 6.767, de 20 de dezembro de 1979, 
que no seu art. 39 diz: 

uDurante a presente legislatura c até o registro e funcionamen
to dos partidos, os parlamentares reunir-se-io cm blocos sob cuja 
organização e atividade disporão através do ato próprio as Mesas 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Assembléias Legis
lativas e das Câmaras Municipais. 

Parágrafo único. Os blocos de que trata este artigo serão 
constituídos dos filiados a um mesmo partido em organização, ve
dado ao parlamentar transferir-se para outro bloco." 

Foi estribado nisto que se tomou a d~isão que V. Ex• comenta. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller)- Concedo a palavra ao último 
orador inscrito, Senador Itamar Franco. 

O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÃ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Evandro Carreira. 

O SR. EVANDRO CARREIRA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÃ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (MT- Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente e Srs. Senadores: 

O Governo, com a maior loquacidade, vem propalando que a preocu
pação maior, do mesmo, é a produção agrícola. 

Vê na referida produção a única saída para conter a espiral inflacionária 
que, em 1979, atingiu a, praticamente, noventa por cento, pois, quando os ór
gãos governamentais reconhecem que a inflação atingiu a quase oitenta por 
cento é por que ela de fato quase chegou aos cem por cento. 

Na área dos tecnocratas cujo rei é o todo poderoso Primeiro-Ministro 
Delfim Netto, falava~se e fala-se que 1979 ainda era o ano do Símonsen e que 
este 1980, sim, seria e serâ o }9 ano da era deJfinesca, e lógico, salvadora da 
"Pátria Amada". 

Mas, vamos ver e torcemos mesmo para que o Sr. Primeiro-Ministro 
acerte, pois, acima dos nossos interesses poUticos partidários devemos colo
car os do Brasil. Desejamos, portanto, êxito ao Sr. Delfim Netto, mesmo sem 
o AI-5 para dar-lhe a necessária cobertura (arbítrio, censura e outros que 
tais). 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como acreditar no êxito da atual 
política do Governo, no que se refere à produção agrícola, quando se recebe 
notícias, como esta que vou em parte transcreVer e por mim recebida de Barra 
do Garças-MT. Eis o que diz a carta: 

"Os agricultores em número de noventa das margens do Rio 
Kuluene vem expor o seguinte a V. Ex•: "Conforme estamos infor
mados os financiamentos têm os juros de trinta e cinco por cento ao 
ano e só serão financiados sessenta e cinco por cento da máquina 
agrícola. Ora, Sr. Senador. por exemplo, uma colhedeira SLC custa 
Cr$ 1.250.000,00 (um ·milhão d112entos e cinqUenta mil cruz..""iros) e 
então o pretendente ao financiamento tem que possuir, praticamen
te, quinhentos mil cruzeiros para comprar uma colhedeira. Prosse
guindo diz a carta: 

"Se o Banco não mudar este crit~io, ou seja, financiar noventa 
ou até cem por cento para aquisição das máquinas e outros imple
mentas agrícolas, posso adiantar que, às margens do Rio Kuluene 
vão se perder por volta de trezentas mil sacas de arroz, representando 
um prejuízo em torno de Cr$ 135.200.000,00 (cento e trinta e cinco 
milhões e duzentos mil cruzeiros), fora naturalmente, o grande pre
juízo do novo Municipio, de Canarana, vai sofrer (ICM) além da 
possibilidade dos agricultores e seus familiares passarem fome." 

Veja, Sr. Presidente, Srs. Senadores, como um simples agricultor modes
to, um herói anónimo das margens do bravio Rio Kuluene, em Mato Grosso, 
vê a politica governamental norteada pelos órgãos competentes do setor. 
Como se vai ajudar ao agricultor, cobrando-lhe trinta e cinco por cento de ju
ros ao ano? Como se vai ajudar ao agricultor, financiando-lhe somente ses
senta e cinco por cento do valor das máquinas agrícolas e outros implemen
tas? Adentramos ao ano um da era dclfiniana e vamos ver o que vai aconte
cer, pois, estamos pessimistas, diante das medidas, totalmente irreais, que se 
vem propondo e que salvo engano não vão nos levar a nâda me:mo. 

"Quem viver verá" ... 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (BA- Lê o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: A Presidência comunicará à Mesa, através do registro taquigrâfico, e 

pessoalmente ao Sr. Presidente, atitude de alerta que V. Ex• houve por bem 
tomar neste momento. 

Muito tem sido dito, nestas últimas horas, sobre este magnífico brasilei
ro que foi José Américo de Almeida. 
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Entre todas as manifestações de pesar inseridas nas páginas dos jornais 
desejo, Sr. Presidente, pinçar umas poucas linhas redigidas pelo ex·Senador 
Ruy Santos, nas colunas do Correio da Bahia de hoje: 

JOSf: AMf:RICO 

Nem sempre a morte ~ o final. Às vezes, a brutal simplicidade 
do encerramento do ciclo não passa de mera conseqUência biológi
ca. Desde o início de seu retiro no coqueiral do Tambaú, ele já era 
personagem da história, ao encerrar sem comoção maior uma vida 
política dedicada à sua paixão pela terra natal e' pelo povo sofrido 
que habita essa terra à qual ele havia dedicado a maior parte de seus 
93 anos bem vividos. 

Chegou o fim: a lucidez da frase que encerrou quase um século 
de presença histórica de José Américo de Almeida foi coerente com 
a sua vida. A morte quebrou mas não vergou o velho varão paraíba
no, que conservou a lucidez e a postura todo o tempo. 

A morte de José Américo, na madrugada de ontem, acaba de 
encerrar todo um ciclo na própria História do Brasil. Bacharel, jor
nalista, romancista, ensaísta, ele foi maior como político: assim 
como a Revolução de 1930 foi o divisor de águas da República bra
sileira, José Américo personalizou o movimento para o Nordeste. E 
teve coerência política, que lhe garantiu o espírito de renúncia bas
tante para o longo recolhimento, quando discordou do Golpe de 37 
por motivos unicamente éticos. 

Uma entrevista de José Américo de Almeida, em 1945, mudou 
os rumos da História deste País. Com o brilhante Carlos Lacerda 
como repórter, e o extinto Correio da Manhã como veiculo, ele aba
lou as bases de um governo com 15 anos de poder ininterrupto e for
te. O próprio Vargas, ao qual nunca se negou habilidade, não teve 
outro jeito senão novamente convocâ·lo para servir à Nação quan
do retornou, dessa vez eleito, ao Palâcio do Catete. 

Não hã espaço possível para se comentar na imprensa a he
rança cultural do velho paraibano. Do romance uA Bagaceira" ao 
memorável ''Discurso da Fome", proferido no Senado Federal, dos 
discursos de campanha eleitoral coligidos em "A Palavra e o Tem
po" ao sumãrio dos fatos que antecederam ao trâgico fim de Ge
túlio Vargas, no volume "Ocasos de Sangue", José Américo- de Al
meida mereceu não só a cadeira da Academiª como a gratidão desse 
povo carente de novos heróis e de mestres. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 10 de janeiro de 1887, nascia em Areias, 
no Sertão Paraibano, José Américo de Almeida, que se tornaria uma das 
maiores expressões intelectuais, morais e politicas do Brasil. O meio, mesmo 
o meio físico, modela-nos, em parte, o carâter. O de José Américo seria mo
delado pela aspereza da terra; e, de tal modo, que se tornaria, como escritor e 
como político, um homem inquieto com os problemas da seca, os problemas 
da terra. O seu romance .. A Bagaceira" é a seca; o ''Ciclo Revolucionário do 
Ministério da Viação,. é a seca, o que vale dizer, o drama, o grande drama 
dos nordestinos. 

Com estas palavras iniciei, em 1977, na Câmara, um pr~nunciamento no 
qual homenageava o ilustre brasileiro, quando completava 90 anos. 

Sua vida foi longa. Foi gloriosa. Foi chamado, justamente, de patriarca 
da liberdade, bem como, por José Honório Rodrigues, de patriarca da demo
cracia brasileira. 

Hoje prestamos nossa homenagem ao ilustre brasileiro que se foi. Como 
bem disse Ruy Santos, no seu artigo uA morte quebrou mas não vergou ove
lho varão parai bano, que conservou a lucidez e a postura todo o tempo". 

Poucos políticos entre nós, pouquíssimos tiveram sua vida, toda ela dedi
cada à causa da democracia e da liberdade. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume)- Não hã mais oradores inseri· 
tos. 

Nada mais havendo que tratar vou encerrar a sessão, designando para a 
próxima sessão ordinária a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Votação em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 51, de 1976 (n'i' 
1.214/75, na Casa de origem), que dispõe sobre a fabricação de detergentes 
não-biodegradaveis, nas condições que especifica, tendo 

PARECERES, sob n•s 675 a 677, de 1976, e 857 a 860, de 1979, das Co
missões. 

-de Economia -19 pronunciamento: favorável nos termos de substituti
vo que oferece; 29 pronunciamento: contrário à emenda de Plenário; 

- de Constituição e Justiça- ]9 pronunciamento: pela constitucionali
dade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Economia; 2'í' pronuncia
mento: pela constitucionalidade e juridicidade da emenda de Plenário; 

-de Saúde -l'í' pronunciamento: favorável ao_ substitutivo da Comissão 
de Economia; 2'í' pronunciamento: contrário à emenda de Plenário; e 

-de Segurança Nacional (audiência solicitada pela Comissão de Saúde), 
ouvido o Ministério do Interior, favorável ao Projeto e ao substitutivo da Co
missão de Economia e contrário à emenda de Plenário. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 564, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 298, de sua autoria, que modifica a redação do art. 39 da Lei n9 4.090, de 13 
de julho de 1962, que instituiu a gratificação de Natal para os trabalhadores. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 565, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, s_olicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Sena_do 
n'i' 299, de 1978, de sua autoria, que altera a redação do art. 37 da Lei n'i' 3.807, 
de 26 de agosto de 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. 

-4-

Votação, em turno único, do Requerimento n'i' 566, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n'i' 307, de 1978, de sua autoria, que revoga o Decreto-lei n'i' 1.632, de 4 de 
agosto de 1978. 

-5-

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalida
de e juridicidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Pro
jeto de Lei da Câmaran9 43, de 1979 (número 2.802/76, na Casa de origem), 
que fixa jornada especial de trabalho para a mulher que tiver excepcional sob 
sua guarda ou responsabilidade, introduzindo parágrafos no art. 374 da Con
solidação das Leis do Trabalho, tendo 

PARECER, sob n• 1.217, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão de Le

gislação Social), pela inconstitucionalidade e injuridicidade. 

-6-

Discussão, em_segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 166, de 
I 979, do Senador Franco Montoro, que estipula prazo para a conclusão de 
inquérito relativo a apuração de falta grave do empregado estável, tendo 

PARECER, sob n• 1.146, de 1979, da Comissão: 
- de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

-7-

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 80, de 
1977, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parágrafo ao art. 774 do 
Decreto-lei n9 5.452, de I 'i' de maio de 1943, passando a ser 1 'i' o parãgrafo úni
co, tendo 

PARECER, sob n• 321, de 1978, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j uridicidade, nos 

termos de substitutivo que apresenta. 

-8-

DiscusSão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 187, de 
1979, do Senador Aloysio Chaves, que revoga o§ 3• do art. 899, do art. 902 e 
seus parágrafos, e mo-difica a redação da alínea f do inciso I do art. 702, da 
alínea b do art. 894, da alínea a do art. 896, da Consolidação das Leis do Tra
balho, bem como do art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, tendo 

PARECERES, sob n•s 984 e 985, de 1979, das Comissões: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; 
- de Legislação Social, favorável. 

-9-

Discussão, em primeiro turno (apieciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n'i' 170, de 1979, do Senador Pedro Simon,- que altera as Leis de n9s 
4.131, de 3 de setembro de 1962, 4.390, de 29 de agosto de 1964, e 4.728, 
de 14 de julho de 1965, que disciplinam a aplicação do capital estrangeiro e as 
remessas de valores para o exterior, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n• 972, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição -e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venci

do do Senador Cunha Lima. 
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-lO-

Discussão, em primeiro turno {apreCiação pr"eliminar da constitucionali
dade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 171, de 1979, do Senador Agenor Maria, que estabelece regra sobre o 
valor da remuneração dos servidores da administração indireta da União, 
tendo 

PARECER, sob n' 1.218, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucirinãUdade. 

o SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Estâ~encerrada a sessão. 

( Levanta~se a sessão às 18 horas e 28- minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVELÃS/0 VIEI
RA NA SESSÃO DE7-3-80EQUE,ENTREGUEÀ REVISÃO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores: 

A situação do nosso País, quanto aos compromissos assumidos com o 
exterior, de há muito deixou de ser dificíl, tal a sua gravidade. 

Não resta dúvida que está em jogo a nossa soberania como País indepen~ 
dente, capaz por si só de definir os seus destinos, sem quaisquer interferências 
alheias. 

Na verdade, a cada crise externa cedemos um pouCo" mais: AsSim, não se
ria demais lembrar a origem dos contratos de risco para a prospecção de pe
tróleo em nosso território, aberto às empresas multinacionais, sem qualquer 
outra explicação a não ser as perplexidades e obstáculos enfrentados pela eco~ 
nomia mundial a partir de 1973 e a persistência dessas dificuldades. Na épo~ 
ca, ou seja, a 9 de outubro de 1975, quando o general Ernesto Geisel anun .. 
ciou, por cadeia de rádio e televisão, a abertura dos contratos de risco, a dívi
da externa brasileira estava em torno dos ~O bilhões de dólares, e as áreas 
abertas à prospecção seriam previamente selecionadas. 

Ultimamente, porém, quando do pronunciamento do general João Fi .. 
gueiredo, em que este anunciou uma significativa mudança na política de pes .. 
quisa e exploração de petróleo no País, que passaria a ser orientada com 
maior liberdade e amplitude, a dívida externa já havia ultrapassado a marca 
dos 49 bilhões de dólares, enquanto as reservas monetárias do País haviam 
sido reduzidas em torno dos 2 bilhões de dólares, em re,ação a igual período 
do ano anterior. 

A dívida externa cresce, e não só em montante, como também o seu cus~ 
to. É notícia recente, Sr. Presidente, a elevação da taxa de juros, nos Estados 
Unidos, para 17,25%. Deste modo, é de se prever uma despesa maior com os 
juros da dívida externa já em 1980, havendo quem ~l_cule esse dispêndio em 
aproximadamente 7 bilhões de dólares, quase 350 bilhões de cruzeiros. 

O Sr. Mauro Benevides (CE)- V. Ex• permite uma breve interrupção, 
nobre Senador? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Pois não. 

O Sr. Mauro Benevidrs (CE)- Diria a V. Ex• que, durante a estada do 
Ministro do Planejamento e do Ministro da Fazenda nos Estados Unidos, 
quando foram examinar a situação dos nossos empréstimos, estava o País na 
iminência de sofrer mais uma sangria nãs suas finanças, que seria essa sobre~ 
carga denominada spread, que estaria sendo cobrada pelos banqueiros e pelas 
organizações financeiras a que deve o nosso País. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Tudo porque o risco vai se amplian
do em razão das dificuldades económicas neste País. 

Por outro lado, resta ao País exportar, exportar a qualquer preço e para 
tanto, só em 1979, a desvalorização da moeda atingiu a 103,7%. Temos que 
desvalorizar a cada mês, a cada semana, a cada dia, praticamente, o nosso ra
quítico cruzeiro, para possibilitar as exportações, em razão da divida externa, 
cada vez mais crescente e, com isso, a maioria da sociedade brasileira, sofren~ 
do cada vez mais. 

Não resta dúvida de que, para os exportadores, foram elevados os atrati~ 
vos. Uma maravilha para as empresas multinacionais, que são as que mais ex
portam neste País e com isso estão ganhando cada vez mais com o sacrificio 
dos brasileiros, particularmente dos assalariados. 

Mas cabe também ver a outra face da moeda, quer dizer, o custo das im· 
portações. Estas, não resta nenhuma dúvida, subiram na mesma proporção 
da desvalorização da moeda, sobrecarregando de forma extremamente pesa~ 
da os setores produtivos que necessitam importar. 

É inegâvel a gravidade da situação, ainda mais quando estamos num mo
mento de carências generalizadas em nosso País e nos vemos diante do fato de 
importarmos bens de origem agrícola, os quais, pelo nosso potencíal, po-

deríamos, perfeitamente, estarmos vendendo ao exterior. Na verdade, o certo 
é que pouco temos para exportar. 

Dentro de todo este quadro, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é importante 
localizar a ida e a vinda do ministro~chefe da Secretaria de Planejamento da 
Presidência dfl República, Delfim N etto, aos Estados Unidos e a Europa. 

De Nqva Iorque, em entrevista jornaJfstica ao O Estado de S. Paulo 
(Delfim desmente renegociação de dívida. em 17-2-1980, pãg. 32), o ministro 
do Planejamento observava: 

"'Eu não vim aqui buscar dinheiro''. 

E logo adiante: 

"E a outra alternativa, de que teria vindo tentar um reescalona
mento da dívida externa, é igualmente sem nenhum fundamento". 

Segundo o Sr. Delfim Netto, a sua viagem resumia-se ao seguinte: 

.. Eu vim apenas conversar e, sobretudo, ouvir." 

No entanto, quando do seu regresso, o ·chefe da Secretaria de Planeja~ 
mento ~econheceu, segundo os jornais do dia 2 de março último, ter obtido 
dos banqueiros estrangeiros 7 bilhões de dólares para refinanciar o pagamen~ 
to das parcelas vencíveis este ano da dívida externa do País, além de S bilhões 
de dólares, como dinheiro vivo. 

O sucesso relativo da viagem, Sr. Presidente, ou o seu fracasso podem ser 
medidos pelo anúncio de que pelo menos mais 2 bilhões de dólares das reser
vas do País serão utilizados para pagamentos ao exterior, devido a dificulda
des de captação de recursos financeiros nos mercados internacionais pela eco .. 
nomia brasileira. 

Pela primeira vez, em muitos anos, a credibilidade do País é posta em dú
vida, e isto fica dificil negar. 

Gostaríamos, agora, que estivesse, nesta Casa, o Senador Virgflio Távo
ra, que não se cansava de dizer que a credibilidade do Brasil no exterior não 
sofreria qualquer dúvida e a qualquer hora o Brasil poderia recorrer à pou~ 
pança externa, porque teria crédito para isso. Não foi decorrido muito tem
po, Sr. Presidente, e nós, naquela ocasião, há uns 4 anos ou, para ser mais 
preciso, hâ 5 anos, que a Oposição nesta Casa vinha advertindo o Governo 
para esta abertura excessiva que se procedeu nestes últimos anos da sua eco~ 
nomia e que chegaríamos a uma situação inquietante. 

O Sr. José Llns (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Pois não: Ouço V. Ex• com alegria. 

O Sr. José Llns (CE)- Tenho a impressão, nobre Senador, que V. Ex• 
distorce a compreensão do problema nacionaL .. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Absolutamente, Ex• Não distorço 
absolutamente nada. 

O Sr. José Lins (CE)- ... porque a viagem do Sr. Ministro Delfim Net
to não teve, realmente, o objetivo de angariar recursos para a divida externa 
brasileira. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Foi uma viagem de recreação, uma 
viagem de turismo ... 

O Sr. José Lins (CE)- A viagem do Sr. Ministro Delfim Netto se pren
deu à necessidade de contatos formais com as autoridades monetárias da Eu
ropa e da Amêrica, sobre a posição da Economia brasileira, visando, sobretu
do, distorcer informações inverídicas que têm sido veiculadas e que, parece, 
também merecem o crêdito de V. Ex• O que se pretende, segundo a política 
do Governo, ê chegar ao fim do ano com a balança comercial compensada, 
isto é, exportar, exatamente, um valor suficiente para cobrir nossas impor~ 
tações. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Admitamos que ocorra o equilíbrio 
na balança comercial. E o balanço de serviços? 

O Sr. José Lins (CE)- O balanço de serviços está judiciosamente ava
liado. Pelos números qUe foram divulgados, corresponderá a 3,7 bilhões de 
!!erviços e 5,4 bilhões de juros. Estes os dados d_ivulgados pelo Ministério da 
Fazenda, que são do conhecimento público. Nesse caso, necessitamos de cer .. 
ca de 9,1 bilhões de cruzeiros para o serviço da dívida e de mais 7 bilhões, 
como V. Ex• citou, para o pagamento de amortizações. A nossa necessidade 
total de recursos seria, assim, da ordem de 16 bilhões de cruzeiros, que seriam 
levantados através das seguintes parcelas: primeiro, 2 bilhões originârios das 
nossas divisas que são, hoje, da ordem de 10 bilhões de dólares; uma segunda 
parcela de 2 bilhões de dólares seria obtida pela conversão de empréstimos 
em capital de risco em empresas brasileiras; uma terceira parcela de cerca de 2 
bilhões seria oriunda de créditos de fornecedores. Isso somaria 6 bilhões de 
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dólares. Do total de 16, chegaríamOs assim a I O bilhões dos quais 7 serão de 
amortização. Neste caso, chegamos à solução do problema da dfvida externa 
deste ano sem maiores dificuldades e com saldo nulo na balança comercial. O 
problema da dfvida externa do Pafs estâ equacionado e o Pafs goza de bom 
crêdito. A viagem dos Ministros Delfim Netto e Ernane Galveas teve por ob
jetivo, exatamente, dirimir dúvidas a respeito de notícias tendenciosas, sem 
fundamento e que só prejuízos acarretavam ao País. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (SC)- Senador Josê Lins, nos sabemos, e 
já sabíamos, que quando o Ministro do Planejamento seguiu para os Estados 
Unidos, para a Inglaterra e para a França, que ele foi com o único objetivo de 
renegociar a nossa dívida, de buscar novos financiamentos. Nós sa~emos dis
so. Nós sabemos tambêm, perfeitamente, que não vamos conseguir o 
equilfbrio na balança comercial; isto tambêm, no início do ano passado, V. 
Ex'- nesta Casa e autoridades federais na área económica alardeavam que nós 
teríamos o equilíbrio na balança comerc_ial. Entretanto, houve o grande defi
cit. Agora em janeiro, jâ houve deficit; em fevereiro o mesmo, e deficit maior 
em relação ao mesmo período do ano passado. O nosso compromisso no se
tor de serviços ê bem maior, V. Ex'- sabe. Acrescente-se ainda que a taxa de 
juros cresceu; são 17,2%. Então não é como V. Ex• está a informar à Casa. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• ym aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Ouço V. Ex• 

o Sr. José Lins (CE)- V. Ex• hâ de convir que no ano passado nós tive
mos sérios problemas, sobretudo no setor primário. Apesar de que as expor
tações de manufaturados elevaram-se cerca de 35%, tivemos problemas na 
área do setor primário devido às persistentes secas hã mais de dois anos. V. 
Ex'- sabe disso. Fomos obrigados, inopinadamente, a importar atê gêneros 
alimentícios. 

Mas nossa situação, nobre Senador, é completamente diferente este ano. 
Teremos um aumento de quase 16 bilhões de toneladas. Vamos para 50 bilhões 
de toneladas de grãos, com saldos para exportação. V. Ex• sabe que a si
tuação do cacau é razoavelmente boa, a situação do cafê tambêm, a situação 
do açúcar é excepcional em relação à do ano passado. E com relação aos da
doS que estou fornecendo a V. Ex.•, tanto quanto aos débitos, aos custos de 
serviço da dívida, quanto à avaliação da exportação, foram feitos projeto por 
projeto, empréstimo por empréstimo, setor por setor de exportação. Mais do 
que isto o Governo não pode fazer; tem que fazer a sua política baseada 
numa análise rigorosa de situação. E n6s esperamos que não tenhamos vexa
mes maiores decorrentes de causas incontroláveis. 

A situação do País ê, pois, tranqUila com relação à dívida e ao levanta
mento de recursos. V. Ex• vê que as medidas que o Governo tem tomado para 
a solução do problema da inflação, e para controle do nosso balanço de paga
mento, são medidas rígidas, e destinadas a conseguir resultados jâ este ano. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA ((SC)- Senador José Lins, veja V. Ex• que 
na hora que n6s desvalorizamos o nosso cruzeiro, para possibilitâ.r a am
pliação das exportações, simultaneamente nós aumentamos os encargos em 
relação aos empr6stimos externos que nós mantemos no exterior, quer do go
verno, quer das empresas estatais, quer das empresas particulares. 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Pois não. 

O Sr. José Lins (CE) -V. Ex• tem razão em alegar que o custo desses 
insumos importados se eleva em cruzeiro, mas não em d6lar. A diferença vai 
ser em cruzeiro na área interna. V. Ex• ainda poderia dizer que isso afeta
ria os custos internos e, portanto, a inflação --também estou de acordo com 
V. Ex'-- mas isso nada tem a ver com o balanço de pagamento. Ainda mais: 
se queremos importar menos, é claro que devemos dificultar a importação. O 
que nós precisamos ê produzir esses bens internamente, e ê para isso que estâ 
dirigido o programa de investimento do Governo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Não. Tanto ê que as importações, 
com todas as restrições, continuam num alto nível, e nós não poderemos 
reduzi-las, porque. V. Ex'- sabe que nós, para mantermos o nosso crescimento 
industrial, assim como em outras áreas_ para gerar um milhão e meio de opor
tunidades de empregos, teremos que importar máquinas, teremos que impor
tar peças de reposições para aquelas máquinas importadas ontem para poder 
manter o parque fabril em plena atividade. Temos também que importar 
maiores volumes de matêrias-primas. Então, vamos sobrecarregando esta 
área. Com efeito, a cada vez ficamos numa dependência maior com o exterior 
e nos ~ubmetendo aos interesses económicos das empresas transnacionais. 

Em razão dessas dificuldades, principalmente, no campo financeiro ê 
que o Sr. Delfim Netto foi buscar mais recursos no exterior para pagar osju-

ros da grande dívida externa, e para as amortizaçÕes indispensâveis no decor
rer deste ano. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC} - Pois não. 

O Sr. José Lins (CE)- Três observações: primeiro não é verdade que jã 
este ano nós estejamos descompensados, porque se em janeiro importamos 
mais do que exportamos, em fevereiro~ .. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - E nós não falamos ainda que o pe
tróleo vai ter fatalmente aumentos! 

O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex'-? Já em fevereiro tivemos supera
vit e não, como V. Ex'- diz, déficit na balança comercial. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Maior. 

O Sr. José Lins (CE)- Nãg. As informações. que tenho seguramente são 
de que em fevereiro tivemos superavit na nossa balança comercial. Essa a pri
meira observação que eu queria fazer. A segunda ê _que V. Ex• mesmo reco
nhece que nós temos que importar alguma coisa. Nós não somos um País ul
tradesenvolvido; dependemos de tecnologia externa, e isso em função do nos
so próprio crescimento económico. Entã_o, o que temos que fazer ê racionali
zar a nossa importação. Ora, sobre Senador, V. Ex• sabe que para importar· 
mos precisamos tambêm exportar. Partimos de um volume de exportação ex
tremamente pequeno na década passada. E vamos atingir realmente 20 bi
lhões de exportação, este ano, ou seja, 4,8 bilhões de dólares acima dos 15,2 
bilhões do ano passado. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC} - Bom, poderemos chegar lã com 
nova desvalorização do crJ.!.zeiro. 

O Sr. José Lins (CE) - Estou falando em dólares, nobre Senador, não 
estou falando em cruzeiro. 

O SR. EVELÃSIO VIEIRA (SC)-'- Não! Temos que raciocinar em ter
mos de cruzeiro. 

O Sr. José Lins (CE)- Não sei por que. Se nós estamos medindo a ba
lança comercial em dólar ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC} - Porque a nossa moeda chama-se 
cruzeiro; não fora assim, nós, não precisávamos desvalorizá-la. 

O Sr. José Uns (CE)- O câmbio, nobre Senador, a relação entre cruzei
ro e dólar, é, evidentemente, um instrumento de política financeira de que o 
Governo lança mão para orientar as suas relações comerciais com o exterior. 
Evidentemente, se o dólar sobe, se precisamos de mais cruzeiros para com
prar o dólar, isso vai dificultar as nossas importações. Ao contrário, se o 
dólar cai, o Governo estaria facilitando essas importações e dificultando as 
exportações. A medida do Governo foi exatamente dirigida para os objetivos 
da própria política federal de combate à inflação e de controle do balanço de 
pagamentos. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Não vou dizer, como V. Ex•, que 
isso não é verdade. Digo que V. Ex• está mal informado, que V. Ex• está equi
vocado. Temos que fazer essa desvalorização constante do cruzeiro porque 
não temos preços competitivos no mercado externo. E por que não temos? 
Porque não temos tecnologia, que também temos que importar a alto preço. 
Por que não temos essa tecnologia? Porque o Governo de V. Ex'- não investe 
na área da pesquisa, do desenvolvimento da tecnologia. Ficamos, nessa área, 
um país alienado. Então, não temos preços competitivos. Uma das razões bá
sicas é esta. Outra: não temos também - sei- porque somos parcos em re
cursos financeiros, porque tarilbêm não temos capacidade de gerenciar o 
maior para atuar no mercado externo, na competição comercial internacio
nal. 

Voltando ao núcleo do meu discurso. A viagem do Sr. Delfim Netto foi 
em função da elevada dívida externa, Foi lã buscar a tolerância, a generosida
de dos banqueiros, para nos ceder mais dinheiro, mais crédito, pois a nossa si
tuação é diffcil, e cada vez mais inquietante. 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.) 
-Na verdade, não desejo transformar o discurso de V. Ex• num debate, mas 
para mim ê uma honra comentar ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - E para mim tambím:t, porque é mui
to sa1utar, e procuro com o debate buscar a grande verdade. 

O Sr. José Lins (CE)- MuitO bem. Sendo este também o meu objetivo, 
acredito, então, que o debate é importante para nós todos. V. Ex'- hâ de con· 
vir que, durante esses diaS", não se falou em qualquer empréstimo solicitado 
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pelo Governo brasileiro. Isso, evidentemente, vem em detrimento do que V. 
Exf afirmà, que os Ministros foram negociar a divida. O que eles fizeram foi, 
realmente, uma exposição sobre a verdadeira situação do País, que foi masca~ 
rada, ultimamente, por uma série de notícias que, afinal de contas, parecem 
ter tido o objetivo de criar maiores dificuldades ao Pafs. A situação real -
posso garantir a V. Ex• - é essa~ q uc acabo de expor a V. Ex• 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Já questionamos este aspecto. Man· 
tenho n!lnha posição. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
O que resta fazer?, é questão que colocamos neste momento à Casa, mim 

momento de extrema gravidade. 
Não é o cas-o de parar, pois que assim estaríamos definitivamente acei# 

tando a derrota, nem tampouco fica apenas a alternativa de mantermos into
cadas as linhas gerais da atual política económica. 

O que devemos neste momento é partir para uma reformulação da políti
ca económica brasileira c o primeiro-passo deve ser dado cm direção à agri· 
cultura, por intermédio de uma reforma agrária ampla, que permita ao País 
aumentar a produção e a produtividade agrícola. 

Entendemos por reforma agrária o acesso à terra pelos que dela ~c:cessi~ 
tam para produzir e não tiveram até agora, por falta de recursos financeiros, 
oportunidade para isso. 

Dar não seria demasiado que fosse instituído o financiamento para a 
compra de terra, que ainda não existe, apesar de ter sido propalado de Sul a 
Norte que tudo seria financiado, na produção, e tudo o que fosse produzido 
seria comprado. 

Mas isto não é o bastante, pois são verdadeiras legiões aqueles que se 
candidatariam ao financiamento pará a compra de terra e que hoje não pro· 
duzern devido a que nãO têm um hectare sequer para cultivar. 

Não estamos, Sr. Presidente, pr<?pondo nada que não seja exeqüível, 
pois desde 1964, em nosso Pars, foi instituído um Sistema Financeiro da Ha
bitação, destinado a financiar moradias, atividade que poderia ser da mesma 
forma adotada nas zonas rurais, mas para a aquisição de terra para produzir. 

O que devemos ê abandonar a postura, mantida pelos bancos, de exigir a 
terra como garantia de empréstimos agrícolas, partindo, isto sim, para o in
verso, ou seja, o financiamento para a compra da terra e o financiamento 
para a produção nas terras assim adquiridas. 

. Sr. Presidente e Srs. Senadores, hoje, no Brasil, os privilegiados dispõe,m 
de créditos para adquirir bens até supérfluos, mas o lavrador, lá do interior. 
que deseja um financiamento para adquirir uma terra para produzir alimen
tação para si e para a sua família, para os brasileiros, para produzir exceden
tes que possam ser exportados, e, assim, eliminarmos esta dívida astronómi
ca, para esses não existem crêditos. 

Devemos criar neste País um sistema de financiamento fundiário para 
que o nosso camponês que não disponha de terra possa comprar latifúndios 
improdutivos, microminifúndios também improdutivos, a fim de que possa~ 
mos aumentar as nossas fronteiras de produção agrícola. 

Está ar uma medida aguardada hâ muitos anos, reclamada há muitos 
anos, mas que o Governo, ontem da ARENA, amanhã do PDS, mantém~se 
insensível. Por esta razão ou por outras razões iguais é que o Brasil se e_ncon
tra nessa situação caótica nos campos económico e social. 

O Sr. José Llns (CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Ouço novamente o noi>re~ Senador 
José Lins. 

O Sr. Josó Llns (CEr- Nobre Senador Evelâsio Vieira, V. Ex• parece 
que está sugerindo um programa de governo paralelo e igual ao do Governo. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Só que o Governo faz programa e 
não executa, e nós oferecemos Um programa, defendemos um programa, para 
amanhã, quando formos Governo, fazer cumprir. Não ~como o Partido de 
V. Ex'• que anuncia, trombeteia o retorno à democracia, e no programa faz 
constar eleições gerais em todos os níveis, mas que estâ a torpedear a reali~ 
zação das eleições municipais deste ano. 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Com todo o prazer. 

o Sr. José Lins (CE)- V. Ex• já reconheceu que realmente o programa 
do Governo contempla essas sugestões ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - O do PDS como o da ARENA, só 
que os Senhores não executam. 

o Sr. José Lins (CE) - Desculpe-me V. Ex• Não me refiro a partido 
politico, mas sim a governo. V. Ex• hã de convir que agora mesmo, pela apro 

vação do Orçamento Monetário, o Governo permitiu uma expansão do crê~ 
dito para a agricultura, ou melhor, delega, dirigira 53% do volume do crêdito 
para a agricultura e para a exportação. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Não nego que este Governo tem 
melhorado os- recursos para determinados setores da agricultura, mas não 
para o financiamento da aquisição da terra. 

O Sr. José Lins (CE)- útimo. V. Ex• já não nega. Isto já é uma grande 
coisa. V. Ex• já começa a perceber que realmente as suas sugestões estão en· 
quadradas não nos objetivos, mas na ação do Governo Pederal. São 53% con~ 
tra 33% para a indústria e comércio. Além disso a expansão do volume de cré
ditos é maior para a agricultura, abrangendo 182% na área do PROÁLCOOL 
e 95% na área de preços mínimos e crédito rural. Por outro lado V. Ex• sabe 
também que os juros para a agricultura são subsidiados, ao contrário do que 
acontece com a indústria geral. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Os juros? Foram ampliados, agora. 

O Sr. José Lins (CE)- Foram ampliados, mas continuam subsidiados. 
Quando a iriflação estava em torno de40%, os juros giravam em torno de 15 a 
20%; agora, que a inflação, infelizmente, chegou a mais de 70%, os juros se 
elevaram atê cerca de 34 ou 35%. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - 34%. 

O Sr. José Lins (CE)- Pois muito bem. V. Ex• vê, então, que o Gover· 
no está dando e observando essa prioridade para o Setor agrícola; aí estão os 
mini produtores, aí estão os pequenos produtores rurais com juros diferencia~ 
dos, muito abaixo daqueles concedidos aos demais produtores. E ainda 
mais: na recente reunião de anteontem, quarta~ feira, do Conselho de Desen
volvimento Social, realizado no mesmo dia em que houve a reunião do Con~ 
selho Monetário, foi aprovado o Programa de Desenvolvimento Social para 
este ano. A ênfase desse programa está na reforma agrária. 

O SR. EVEJ,ÁSIO VIEIRA (SC) - Falou V. Ex•, no início do aparte, 
que o Conselho Monetário ampliou recursos para a área agrícola na ordem 
de 53%. 

O Sr. José Lins (CE) - Não, eu esclareci que, do total do programa de 
crédito, 53% serão dirigidos para a agricultura, mostrando a prioridade que o 
Governo está dando à atividade agrícola. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Certo, ampliou 53%. Se nós consi
derarmos que a inflação foi acima de 70%, o agricultor ainda está perdendo. 

O Sr.JOsé Lins (CE)-Permite V. Ex•? Não falei em apliação; V. Ex• in
siste em falar em ampliação do volume de cr~dito, mas não foi a isso que me 
referi. Eu disse claramente que, do total do orçamento monetário, 53% estão 
dirigidos para a agricultura e exportação. Isto é, se o Governo vai emprestar 
cem milhões este ano, cinqUenta e três milhões serão emprestados a esses se~ 
tores. Mas, logo depois, informei a V. Ex•· que a expansão do crédito para a 
agricultura foi superior à da indústria, também. E citei o caso do PROÁL~ 
COOL, cuja expansão foi de 182%, e de outros programas agrícolas, inclusive 
o preço mínimo e operações para pequenos c médios produtores, que chegou 
a cerca de 94%. Foi essa a informação que dei a V. Ex•. 1:. claro que 182 e 94% 
superam a inflação. 

O Sr. José Richa (PR)- Senador Evelásio Vieira, olhe um pouco aqui 
para o lado dos pobres! Vamos acabar com esse pingue-pongue af e dê um 
aparte ao seu humilde: colega. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Darei o aparte em seguida a V. Ex•. 
Senador José Lins, jã temos, eu e V. Ex', uma convivência de um ano 

nesta Casa. 

O Sr. José Lins (CE) - Com muita honra para mim, nobre Senador. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Para mim, também. 
Desde que cheguei aqui, sempre fiz as minhas críticas ao Governo, mas 

nunca deixei de dar o reconhecimento naquilo que o Governo acertou. 

O Sr. José Llns (CE) - V. Ex• tem razão. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Quero dizer a V. Ex• que reconheço, 
não apenas nesta oportunidade, mas já o tenho feito em outras oportunida
des, que com o Governo João Baptista Figueiredo a agricultura começou a 
ser olhada com melhores olhos, que beneficias para a agricultura em alguns 
setores foram ampliados, e que a agricultura já passou a dar uma resposta. 

Eu tenho me batido nesta Casa, nestes últimos cinco anos, como priori~ 
dade, por todas as atividades produtivas neste Pars, a pecuária, a agricultu~ 
ra ... 
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O Sr.José Lins (CE)- E neste ponto parabenizo V. Ex• ao mesmo tem
po em que reconheço a dimensão de seu trabalho. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - ... porque sempre vi a agricultura 
como o melhor meio para dar a grande contribuição ao desenvolvimento na· 
cional; a agricultura serâ a fonte onde iremos buscar a alimentação, cereais, 
matérias-primas para exportarmos, porqUe nesSaãrea poderemos alcançar, a 
curto prazo, preços competitivos no mercado externo. Vejam, por exemplo, 
que nós, hã 15 anos, não produzíamos soja; hoje, somos o segundo produtor 
de soja, no mundo. Um outro exemplo: na região de Barra do Garças, hã 
poucos anos, produzia-se apenas 2 milhões de sacas de arroz; em curto prazo, 
saltamos para 9 milhões de sacas de arroz. Isto prova que temos um potencial 
extraordinário na área da agropecuâria brasileira, que podemos, realmente, 
transformar este País no maior celeiro agrícola do mundo, a media prazo. 
Mas, para isto é preciso instrumentarmos o nosso agricultor, o nosso pecua
rista, dar a ele as ferramentas necessárias para que possa se desenvolver. 

Uma das medidas qu~ -estamos a ·dcfcD.dcr nesta tarde é o financiamento 
para aquisição da terra àquele que não dispõe; àquele que por não dispor de 
terra, é espoliado, lá no interior, sai da pobreza rural c vem para a pobreza 
urbana, e se transforma num marginal. 

Ouço o aparte do Senador José Richa. 

O Sr. José Rlcha (PR)- Nobre Senador Evelásio Vieira, quero apenas 

jão vai colher PROAGRO, feijão ele não colhe. Esta é a'curiosa prioridade 
que o Governo dá à agricultura e ainda vem o Senador José Lins a querer jus
tificar, dizendo que só aumentou o juro agrícola, este ano, para 34% porque 
houve uma inflação de 70%, e então isso se justifica. Quero dizer ao Senador 
José Lins, pois não sei se S. Ex• é muito afeito aos problemas de agricultura, 
parece-me que não, brilhante economista sei que é, mas querendo ser mais 
realista do que o próprio rei quer justificar uma posição errada do Governo. 
O que o lavrador quer é outra coisa; o problema do financiamento é o de me
nos. Se o Governo tives_se, pelo menos, antes desse famigerado upacote agrf
cola", que vai acabar com a agricultura, este ano, no Brasil, adotado duas 
medidas preliminares, que seriam o seguro agrícola c uma política séria e ho
nesta de preços mínimos, o lavrador, quem sabe, nem precisasse de financia
mento. Quero dizer o seguinte, ao Senador José: Lins: o financiamento, até 
sem juros, só para devolver o principal, é caro, quando há frustração de safra, 
e o juro, até de 30%, é barato, quando hâ uma safra abundante. Então, cabe 
ao Governo criar condições para o lavrador produzir, não vir aqui, agora, au
mentar para 34% os juros agrícolas c ainda querer achar que isso é: incentivo à 
lavoura. Ora, Senador José Lins, é: preciso que acordemos logo antes que o 
povo comece a fazer justiça pelas próprias mãos, porque o Brasil, que já ê o 
campeão do mundo numa porção de coisas, agora jã começa, também, a evi
denciar ao mundo que é o campeão da incompetência, reunida num só Go
verno. 

cumprimentâ·lo pelo belo discurso que vem fazendo, analisando com muita o SR. EVELÁSIO VIEffiA (SC) - V. Ex• presta magnífica contri· 
competência... buição, dando brilho ao nosso pfonunciamentO d-esta tarde. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - V. Ex• é generoso. o Sr. Humberto Lucena (PB) - V. Ex• me permite um aparte? 

O Sr. José Richa (PR)- ••. a situação nacional. E quando V. Ex• co· o SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Ouço V. Ex•, nobre Senador Hum-
meça a falar sobre a agricultura, a meu ver, a falta de assistência a ela tem berto Lucena. 
sido o principal responsável por essa situação econômica. No meu entendi- 0 Sr. Humberto Lucena (PB) _ Nobre Senador Evelâsio Vieira, 
menta, o Brasil estâ pagando um preço caríssimo, porque nesse modelo eco-
nômico desrespeita-se a vocação natural do Pafs, que é a agricultura. Então, é congratulo-me com V. Ex• pelo seu brilhante pronunciamento ... 

evidente que não podia dar certo nenhum modelo econômi"'l_ desrespeitando O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Muito obrigado. 
a vocação natural do País. Agora, vem o Senador José Lins, num aparte a V. 0 Sr. Humberto Lucena (PB) _ ... que vai despertando 0 interesse do 
Ex•, dizer que não, que o Governo, finalmente, resolveu dar prioridade à Plenário do Senado. E pelos últimos apartes que V. Ex• recebe, nota-se que 
agricultura. Mas, é uma curiosa prioridade, onde a multinacional tem, para vai se formando naturalmente nesta Casa um bloco parlamentar de Opa
exportar cigarros, 70% de incentivos sobre o preço real do produto e o cafci- sição, porque os novos. Partidos que surgiram, com exceção do PDS, ao que 
cultor é penalizado, é castigado em 70% do valor do produto no plano inter-
nacional, em forma de confisco cambial, para exportar o seu' produto. ~real- parece, estão realmente jâ posicionados na fiscalização ativa dos atas governa
mente uma maneira curiosa: 0 café, 70% de confisco cambial; 0 cacau, não sei . mentais. Mas acho que o discurso de V. Ex• foi um pouco desviado pelos 

apartes do Senador José Lins, nc que tange à reforma agrária. Creio que V. 
quanto, mas me parece, pela grita dos nordestinos, que tamb6m está. bem eie- Ex• enfatizava, a certa altura, a necessidade da execução de um projeto símo 
vado o confisco cambial sobre ele; açúcar, cera de carnaúba, a soja ... O Go- de reforma agrária no País. Entretanto, a meu ver, nesse particular, v. Ex• 
verno, a partir deste ano, dourando a pOula, porque esse tema confisco cam- tornou-se um pouco tímido, ao admitir 0 acesso à propriedade da terra, apc
bial estâ desmoralizando com o Governo lá fora, inventa o tal imposto de ex- nas através do financiamento. Quero crer que 0 instrumental de leis de que 
portação, de 30% sobre o preço mínimo adotado para o produto. O que vai dispõe o Governo a partir de 1964, inclusive com a reforma da Constituição. 
dar? Como o preço de mercado está acima do preço mínimo, agora com aso- que poss.ibilitou a desapropriação dos latifúndios, mediante indcnização com 
ja. com frustrações de safras americanas e chinesas, é evidente que o confisco títulos da dívida pública, dâ, perfeitamente, ao Poder Executivo uma 
cambial não vai girar cm torno dos 30%, mas, cm torno de 15% é certo. Os grande 6'chance" de realizar úma reforma agrágria _ ainda que não seja 
produtores de soja que já começam a comercialização estão sentindo na car- aquela que desejamos_ mas que poderá melhorar consideravelmente a rigi
ne. Depois, vem o trigo. Ora, se do preço internacional do trigo:, que no ano dez de nossa estrutura fundiária, sobretudo no meu Nordeste, onde a si
passado, na última safra, foi de cerca de Cr$ 600,00 o saco, o Governo garan- tuação, como sabe V. Ex•, é das mais difíceis nesse sentido, pois a concen
tc apenas um preço mínimo de Cr$ 324,00, significa que ele está confiscando tração da propriedade é grande demais. E V. Ex•, inclusive, se não me enga
a metade da produção do triticultor, porque para complementar o abasteci- no, talvez por um equívoco, referiu-se .até a um financiamento pelos bancos 
menta interno importa 0 trigo a Cr$ 600,00, quando pagou ao coitado do la- oficiais, de terras que constituem latifúndios improdutivos. Ora, a meu ver, o 
vrador brasileiro apenas Cr$ 324.00. Quanto ao feijão, no mês apropriado 
para 0 seu plantio, não tinha financiamento, não tinha uma política de preço latifúndio improdutivo, tem que ser penalizado. Mas, para isso, ele tem que 
mínimo definida, não havia nada. E, ainda, o Governo, para estimular as ser desapropriado. 
multinacionais que se apoderaram do com6rcio de sementes, exige o certifica~ O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) _Não, ele pode ser penalizado de ou
do de origem e de qualidade de semente para dar financiamento; isso, na êpo- tra maneira; eu, por exemplo, defendo essa penalidade através do aumento 
ca própria para o plantio do feijão. Agora, o Governo, sabendo que não tem dos impostos. 
mais dinheiro nem para importar feijão, que é um produto bâsico na mesa do 
trabalhador brasileiro, no desespero- porque não tem dinheiro para impor- O Sr. Humberto Lucena (PB) - Perfeito, é uma maneira, mas se apesar 
tar coisa alguma, porque só os juros da divida c mais o petróleo vão absorver disso ele continuar improdutivo, não hâ como, nobre Senador Evelãsio Vici
o total de nossas exportações- começa a estimular o plantio do feijão - in- ra, senão o Governo desapropriá-lo, porque, assim, o Governo poderá iro
ventou até uma safrinha de feijão, dando o preço mínimo de Cr$ 900,00 o sa- plantar naquela ârea um projeto de reforma agrária de colonização agrícola, 
co, não exigindo o certificado de origem e de garantia de semente. Assim, o naturalmente, não para dar terras aos agricultores, mas, para organizar coo
lavrador pode pegar qualquer semente de feijão e plant!lr, garantindo 100% perativas e vender terras a preços acessíveis por um prazo bem razóavel, aju
de cobertura através do PROAGRO. Agora, que o Governo inventou. ~ sa- ros altamente subsidiados e, com isso, se resolveria o problema. Evitar-se-ia o 
bido que nesta época não dâ feijão; dessa maneira, mais uma vez se evidencia que ocorreu agora, no Nordeste, mais particularmente no meu Estado, a Pa
a grande irresponsabilidade, porque por mais que se dê garantia ao trabalha- raíba onde para estarrecimento da Nação, houve agravamento da situação de 
dor, cobrindo com o PROAGRO, que é o seguro agrícola, a frustração de sa- tensão social, que todo o Brasil conhece, da ârea de Alagamar, o que levou a 
fra, isto também não deixa de ser uma irresponsabilidade com os cofres públi- Igreja, através dos seus mais altos dignitários, Dom Helder Câmara, Dom Jo
cos, que vão jogar dinheiro fora; com o lavrador, porque vão fazer com que sé Maria Pires e Dom Marcelo Cavalheira a tomar a defesa dos direitos dos 
ele perca tempo. O lavrador que hoje; pelo menos no meu Estado, plantar fei- trabalhadores rurais. E quando se esperava, diante daqueles dias de intran-
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qüilidade que a Paraíba viveu, que o Nordeste viveu, que o Governo Federal 
viesse a tomar uma providência mais enérgica no sentido da execução da Re
forma Agrária nos terinos do Estatuto da Terra, saiba V. Ex• o que aconte
ceu. Foi à Paraíba o Chefe do SNI, o General Otávio Medeiros, de ordem do 
Senhor Presidente da República, manter cantatas com o Govern'ador Tarcí
sio Buriti. E sabe V. Ex• qual foi o resultado? Em vez de se aumentar a ârea de 
desapropriação que jâ havia sido feita em Alagamar anteriormente, para pôr 
fim à tensão social que ali se instalara, o Governo Federal solicitou ao Gover
no da Paraíba, o Governo de um Estado paupérrimo, que comprasse uma 
área de terras de 700 hectares para fazer face à situação de crise. E o Governa
dor do Estado não teve outra saída senão atender ao apelo do Governo fede
ral. É assim que se estã fazendo Reforma Agrária neste País, quando se tem à 
mão todos os instrumentos legais para executá-la devidam~nte. 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Sou muito grato a V. Ex• pela con· 
tribuição, também brilhante, que dâ a este pronunciamento que estamos a fa~ 
zer na defesa de um desenvolvimento econômico planejado, sério e inteligente 
para se refletir na promoção social, neste País. 

O Sr: José Lins (CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Ouço o nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Evelâsio Vieira, muitos Comen-
tários foram feitos à margem do seu discurso, inclusive pelo nobre Senado~ 
José Richa, que parece contestar a ação do Governo, no campo do incentivo à 
Agricultura. Não desejamos nos colocar naquela posiç!io de que tudo estâ fei· 
to. Ao contrário, acho que a Agricultura merece reahnente um apoio formal e 
dos mais objetivos e completos. Defendo a tese de V. Ex• de que a Agricultura 
ê fundamental para o desenvolvimento econômico do Brasil, inclusive nessa 
fase em que precisamos de recursos externos, para complementar os internos. 
Reconheço que a Agricultura poderá. muito contribuir para aumentar as nos
sas exportações e, portanto, para a produção de divisas. Mas, nobre Senador. 
é inegável o esforço do Governo para ajudar a Agricultura. S. Ex•, o nobre 
Senador José Richa, se não me engano referiuMse ao problema do aumento 
dos juros. É claro que o subsídio tem relação com o nível da inflação. Isso é 
coisa absolutamente lógica, e não merece qualquer contestação, nem maior 
explicação de minha parte. O simples fato da elevação nominal dos juros de 
15% ou 20% para 30% ou 35% cria espécie, sobretudo em Se tratando da agri
cultura. Mas, do ponto de vista econômico, é claro que 35% de juros numa in
flação de 80%, é um subsídio maior do que um juro de 20% numa inflação de 
40%. De qualquer modo, tenho a impressão que devemos também reconhecer 
que muito dos recursos destinados pelo Governo à Agricultura não foram 
bem aplicados pelo setor privado. Hã problemas, também, do lado do setor 
privado. Devemos defender, reconhecer a necessidade de: apoiá~lo mas deve
mos também entender que o setor privado deve cooperar, no sentido da boa 
aplicação da política do Governo, para que os rC:SUltados sejam, realmente, 

que deve merecer esse respeito. Tenho a certeza de que o problema da Paraí
ba, a que S. Ex• se referiu, se não foi completamente resolvido, teve o apoio 
total do Governo Federal que está cooperando para a solução do problema, 
haja vista politica efetiva do Governo no sentido de cuidar do problema so
cial relacionado com a terra que, reconheço, é grave, fundamental e urgente. 
Mas não posso deixar de reconhecer que as medidas que o Governo ultima
mente está tomando são efetivas e vão conduzir à solução do problema se não 
total pelo menos um caminho aberto para uma solução completa. 

O Sr. José Richa (PR)- Senador Evelâsio, perdoe-me a impertinêricia, 
mas ... 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Tem V. Ex• a palavra. 

O Sr. José Richa (PR)- ... V. Ex• tem competência de sobra para rcs· 
ponder ao aparte do Senador José Lins mas, como fui nominalmente citado, 
pediria a benevolência de V. Exf. cedendo-me a oportunidade de responder. O 
Senador José Lins quando quer justificai O problema dC juros, S. Ex• acha 
que é absolutamente normal; tendo a inflação crescido ... 

O Sr. José Lins (CE)- Juro é subsidio, nobre Senador, fale em subsídio 
e não em nível de juros, nível de subsídios. 

O Sr. José Richa (PR)- Mas, V. Ex•, acha normal o juro subir de IS% 
a 20% para 30%, 35% ... 

O Sr. José Lins (CE)- Dependendo da inflação. Não distorça V. Ex• o 
meu pensamento. 

O Sr. José Richa (PR) :.... Mas, não depende de inflação; af (: que estâ o 
engano de V. Ex• 

O Sr. José Lins (CE) - Je, claro que depende. 

o Sr. José Rlcha (PR)- Aí é que está o engano de V. Ex• Ao Governo 
compete ter o bom senso de analisar a conjuntura. 

O Sr. José Lins (CE) - E não V. Ex•, claro. 

O Sr. José Richa (PR)- Não interessa que, em 1978, a inflação tenha 
sido menor do que 70%, mas o Governo, quando a inflação se eleva a nfveis 
exagerados, em 1979, não significa que o Governo- que não é nenhuma em
presa - aumente os níveis de juros na mesma proporção que aumenta a in
flação. Ao Governo compete analisar outros fatores e; inclusive, ao Governo 
- se tivesse visão e preocupação em atender a Agricultura - caberia, exa
tamente, analisar o porquê, a causa da inflação, se não reside exatamente no 
fato de o Brasil, de 75 para cá, não estar sequer produzindo, na agricultura, 
para o seu abastecimento interno. Então, cabe ao Governo reverter a expecta~ 
tiva da inflação, criando melhores condições à produção no campo. Aí é que 
estâ. 

alcançados. Evidente, também, que o problema do confisco ou da retenção de Então, S. Ex•, exatamente, quer justificar, com isto, numa hora inopor
parte do preço de exportação, pelo Governo, tem um objetivo correto: pode, tuna porque, de 1975 para câ, pegamos a lavoura, principalmente neste ano, 
em dado momento, esta politica se tornai" exagerada. Reconheço que pode. exaurida completamente, descapitalizada. Então, é hora de o Governo elevar 
Não estou analisando nenhum caso particular mas, também, não posso dei- as taxas de juros? Ainda quero fazer referência - pois esqueci de fazer no 
xar de reconhecer que a política é sadia, no sentido de que o Governo deve aparte anterior- a uma citação do Sr. Senador José Lins, quando disse que 
manter um preço mínimo para os exportadores, sob pena de desestimular o Governo estâ procurando, inclusive, atender prioritariamente o pequeno 
completamente a produção agrícola em determinad~s épocas, quando o produtor. Ora, quando jâ no final do ano fazia cu um levantamento para 
preço externo cai substancialmente. Além do mais, ê preciso reconhecer que apresentar um substitutivo àquele projeto do Governo, da Nota Promissória 
estes recursos se destinam, também, a cumprimento de programas de apoio a Rural, fui levantar o crédito agrícola e para surpresa até minha fui verificar 
estes setores específicos que sãO objeto desse tipo de política. Tenho a impres~ que, do montante do orçamento monetário destinado à agricultura, 60% vi~ 
são que não se pode negar que os preços mínimos sofi'C:ram -substancial modi~ nha sendo absorvido por apenas 10 empresas, das quais as três primeiras 
ficação, para melhor, a partir de abril- se não me engano- do ano passa· eram multinacionais. Mas, então, isto não tem cabimento. O Governo é, real
do, quando do primeiro pacote do Ministério da Agricultura, lançado mente, contraditório, o Governo faz o que bem entende com o povo brasilei
pelo Ministro Delfim Netto e relacionado com o equacionamento dos proble-- ro: arrocha salário, ~abela produto agrícola, não dã preço mínimo, eleva ju
mas agrícolas do Pais. Certificado de origem: ora, é claro que, por um lado, é ros, não dâ um preço remuneratório condigno, confisca parte do preço do 
extremamente importante que se plante boa semente para proteger, inclusive, produtor na hora de exportar, mas as multinacionais deitam e rolam neste 
o agricultor. Nem sempre, é claro, pode-se cumprir essa exigência como é o País. A prova disto, e para justificar, inclusive, que a agricultura não tem con
caso do Nordeste, agora. Ou bem se planta uma semente razoável ou até uma dições de produzir com taxas de juros de 35%, quero dar um exemplo, apenas 
semente qualquer ou bem não se planta. E, neste caso, é claro que o Governo daquilo que o agricultor precisa, que é do insumo para poder produzir. O 
Federal deve admitir que dos males o menor. Devemos tentar o melhor, mas adubo, hã 14 meses custava CrS 4.000,00 a tonelada; hoje, 14 meses depois, o 
se isto não for possível o menor. Finalmente, eu lhe peço desculpas, mas gos- adubo estâ_ a Cr$ 20.000,00 a tonelada. Mas aonde está o Governo, que só 
taria de fazer uma referência à opinião do Senador Humberto Lucena, com sabe atualizar taxas de juros a pretexto da inflação, quando é para dar finan
relação à reforma agrãria. Notei que V. Exf. não 'comunga, exauimente, do ciamento aos lavradores brasileiros. Aonde está o Governo para impor uma 
pensamento do Senador Humberto Lucena. A história do bloco parlamentar disciplina a essas multinacionais que- no mês de fevereiro, quando já havia 
de oposição é viável atê certo ponto; mas hã discrepâncias tremendas: esse um aumento autorizado, a partir de março, de quinze para vinte mil cruzeiros 
respeito à propriedade, evidentemente, reconhecendo que sobre ela pesa uma a tonelada do adubo - esconderam o adubo que começa aparecer agora, a 
hipoteca social. Mas nós sabemos que o respeito à propriedade também ~ ne~ vinte mil cruzeiros a tonelada. Este ê um Governo contraditório em todos os 
cessário; propriedade que pode ser média mas pode ser também, pequena, e campos e em todos os setores. 
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O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - Eu aceito a redução ou até a elimi
nação dos subsídios para o agricultor, desde que o Governo ofereça preços 
compensadores às safras produzidas pelo agricultor; compensador do seu tra
balho e do seu capital. é o que não ocorre, hoje. desde que o Govern_o insti
tuísse o seguro agrário geral. e não apenas para defender o dinheiro dos ban
queiros, através do PROAGRO. O nosso produtor rural é um desprotegido. 
O seguro agrário prometido solenemente pelo ex-Presidente da República, 
General Ernesto Geisel, em princípios de 1974, em Curitiba, em um Congres
So lá realizado com os ruralistas, apenas ficou na promessa. Cumpriu seu 
mandato, mas não cumpriu a promessa, para com o País, num setor impor
tante como a do agricultor do Nordeste, do Centro-Sul, de qualquer área, que 
joga tudo na sua lavoura, aí ocorre uma enchente, uma seca prolongada ou 
uma praga. e ele perde tudo, porque o Banco do Brasil é o primeiro a tomãr a 
terra do agricultor, que terá de vir para a cidade, ampliando a legião de mar
ginais. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC)- Senador José Lins, o meu horãrio 
está se esgotando e ainda tenho algumas considerações importantes a regis
trar dentro da reforma agrária que preconizamos, que defendemos para o de
senvolvimento deste País. 

O Sr. José Lins (CE)- Peço apenas um minuto a V. Ex• para, em uma 
frase apenas, dizer ao Senador José Richa que, se essa política do ano passa
do tivesse sido tão errada quanto ele considera, não teríamos tido resultados 
que tivemos, de um aumento de 16 milhões de toneladas de grãos, do ano pas
sado para este ano. Quanto ao seguro, V. Ex• sabe, que ele existe, feito não 
obrigatoriamente pelo produtor, mas que a partir do ano passado o Governo 
Federal obrigou para os pequenos produtores... -

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - V. Ex• estã equivocado. f: a mesma 
coisa quando se diz que o Governo compra tudo, mas na verdade não tem 
comprado, não tem, inclusive, porque não existe armazenagem suficiente 
para resguardar aquilo que o produtor agrícola conseguiu produzir com 
grande sacrifício. 

Prossigo, Sr. Presidente. 
Por outro lado, deve ser ampliada a educação técnica no nosso País, para 

que seja um suporte, em especial nas atividades agrícolas, e dar maior pro
dução com maior produtividade. Há uma carência enorme de técnicos agríco· 
las neste País, de nível superior e de nível médio. E por que existe essa carên
cia? Porque o Governo não tem tido maiores preocupações no desenvolvi
mento da implantação de escolas técnicas neste País. Pouco tem crescido o 
número de escolas agrícolas. no Brasil. 

Na verdade, por falta de assistência, parcelas, e muita vez toda a pro· 
dução agrícola é perdida. E entendemos aqui produção no seu sentido amplo, 
qual seja compreendendo armazenagem, transporte e colocação do produto à 
venda para o consumidor. 

Mas a indústria não está fora das nossas cogitações, eis que julgamos da 
maior oportunidade, articulada à mudança estrutural no setor agrícola, a reo
rientação do nosso parque fabril. Este, por força de um modelo de renda con
centrada, tem sido estimulado a produzir bens para uma camada restrita da 
população, descurando de elaborar bens de consumo popular. 

Todo apoio deve ser dado à indústria de alimentação, observada a quali
dade dos produtos, pois necessitamos gerar; a cada ano, um milhão e meio de 
novas oportunidades de emprego. Para tanto, cabe reduzir o custo do dinhei
ro oferecido às pequenas e médias empresas, empreendimento que deve ser 
encarado no âmbito de uma reforma bancária que reduza a concentração e 
torne disponíveis os recursos finanCeiros aos que deles mais necessitam. 

Ainda dentro deste mesmo plano de idéias, ~enhor Presidente, é de toda 
a oportunidade enfrentar o problema do empobrecimento dos municípios 
brasileiros, por intermédio de uma reforma tributária que seja redistributiva e 
que atenda às pequenas comunidades, exatamente àquelas que são mais 
pobres e nem sempre dispõem de recursos suficientes. 

Atendendo, a uma só vez; ao problema da terra e reduzindo as carências 
financeiras dos municípios brasileiros, estaremos equacionando também um 
problema que tem sido preocupação constante de um número cada vez maior 
de pessoas no nosso Paí_s. 

Trata-se do êxodo rural. 
Assim, mais grave que o processo de urbanização, é a perda de braços na 

agricultura num País que carece ainda de avanço tecnológicos n<1 setor, capa
zes de propiciar elevações substanciais de produção com reduções simultâ
neas do esforço dispendido. 

O que ocorre, então, é uma simp1es transferência da pobreza dos campos 
para a perifiria das cidades, sem um aumento da riqueza geral, que possa ga
rantir níveis de bem-estar cada vez mais elevados a todos. 

Dai a importância, Sr. Presidente, de pensar o problema da agricultura 
juntamente com a mudança da estrutura da posse da terra, ensejando o cres
cimentO, em número: da Pequena propriedade familiar, dentro do objetivo de 
resolver, paralelamente, um problema econômico, que é grave, ao lado do 
problema social, mais grave ainda. 

Isto é no momento o que podemos trazer como contribuição ao debate 
sobre as dificuldades que o País atravessa. A solução está aqui mesmo. dentro 
das nossas fronteiras. Não ê tão difícil, desde que os instrumentos necessários 
sejam acionados a tempo e que se evite o pior. f: preciso, portanto, refletir e 
ver que a solução brota do chão e que não serão os deuses estrangeiros aque
les que realizarão o milagre de trazer prosperidade para o nosso povo. 

Hâ 15 anos não produzíamos o soja. Hoje é uma riqueza natural. 

Hã menos de 10 anos a região da Barra do Garças produzia 2 milhões de 
sacas de arroz, hoje sua produção é de 9 milhões de sacas. 

Temos possibilidade ampla de, a médio prazo, sairmos dessa situação 
sócio-econômica dificílima, mas é preciso uma ação inteligente, séria e plane
jada. 

Entretanto, o que contemplamos com tristeza é o Governo estabelecer 
eleições e depois querer suspendê-las. 

Sr. Presidente, finalizando, quero dizer também que neste Pais é preciso 
estabelecer-se um clima de tranqUilidade, um clima de segurança em todos os 
setores. 

Vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o povo brasileiro preparava~se 
para participar das eleições municipãis de 15 de novembro. Entretanto o Go
verno, que jurou conduzir este País a uma verdadeira Democracia, começa a 
desmentir a si próprio, quando determina que elementos seus busquem so
luções no sentido de suspender as eleições municipais neste ano. E não se 
ouve da parte do Governo, lã no Palácio, aqui nesta Casa, ou na Câmara Fe
deral, qualquer de:;mentido. A indagação que há, não apenas da classe políti
ca ou daqueles que estão envolvidos neste contexto, mas do próprio empre
sário brasileiro, é a seguinte: teremos ou não eleições? f: a intranqUilidade. 
Teremos ou não resfabelecida a eleição direita pelo povo em 1982? 

É preciso que o Governo venha, de forma séria e imediata, tranqUilizar 
este País. As inoertezas é que causam preocupações e dificultam a tranqUiHda
de necessária para podermos buscar maior produção neste País, porque pro
gresso é estado de espírito. O povo brasileiro precisa de tranqUilidade . .E: pre-
ciso que o Governo, através dos seus Líderes nesta Casa e na Câmara Fede
ral. anuncie à Nação que a Constituição serã respeitada, que o calendário se
rã mantido e que o povo não vai assistir à imoralidade de se prorrogar man
datos de vereadores, de prefeitos e vice-prefeitos ... 

O Sr. José Richa (PR) - Muito bem! 

O SR. EVELÁSIO VIEIRA (SC) - ... e que a Constituição será respei
tada. ~isto que o Governo precisa dizer imediatamente para tranqUilizar esta 
Nação, e possamos dizer: este Governo merece credibilidade. Porque se as 
eleições forem suspenSas e esse direito for usurpado do povo, o Presidente 
João Baptista Figueiredo estarâ caindo no descrédito perante a opinião públi
ca brasileira. 

Sr. Presidente, esta a manifestação que achamos do nosso dever fazer 
nesta oportunidade. (Muito bem! Palmas.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N• 2, DE 1980 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas atribuições re
gimentais e à vista do que consta do Ato n'? 40, de 1979, da Comissão Direto
ra, resolve: 

- Reduzir um (01) claro de lotação da Categoria Funcional- Enge
nheiro, Classe "C", Refetência 53, do Quadro de Pessoal C L.T,, e criar no 
mesmo Quadro a Categoria Funcional - Arquiteto, com as mesmas Classes 
e Referências da de Engenheiro, com um (O I) claro de lotação na Classe "C", 
Referência 53, com vigência a partir de 10 de fevereiro do corrente ano. 

Sala da Comissão Diretora, 10 de março de 1980.- Luiz VIana, Presi
dente - Alexandre Costa, Gabriel Hermes, Jorge Kalume, Gastão Müller. 
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Presidente: Henrique de la Rocque 
19-Vke-Presldente: Aloysio Choves 

29-Vlce-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

1. Henrique de lo Rocque 1. lenoir Vergas 
2. Helvidio Nunes 2. Joào Calmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves 4. Milton Cabral 
S. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Badaró 6. Arnon de Mello 
7. Moacyr Dalla 
8. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. lózaro Barb'oza 
4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Brossard 
6. Franco Montoro 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

5. Affonso Camorgo 
6. Murilo Badaró 
7. Benedito Ferreira 

1. Itamar Franco 
2. Lázaro Barboza 
3. Adalberto Sena 
4. Mauro Benevides 

1. Henrique Santillo 
2. Roberto Saturnino 
3; Gilvan Rocha 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa" - Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ECONOMIA - (CE) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Sotumino 

Titulares Suplentes 

.1. Arnon de Mello 1. Helvidio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 
3. José lins 3. Benedito Ferreira 
4. Jessé Freire 4. VIcente Vuolo 
5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 1. José Richa. 
Assistente: Maria Helena Bueno Brandào - Ramal 305 2. Teotônio Vilsla 2. Orestes Quércia 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Fre~ire 3. Tancredo Neves 
local: Solo "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 67S 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:30 horas 1. franco Montara 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo li-Ramais 62le 716 2. Humberto Lucena 

1. Nelson Corneíro 
2. Marcos Freire 

1. Paulo Brossord 1. Marcos Freire 
2. Nelson CarneirO 2. Mauro Benevides 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO e· COLTURÃ- {CEC) 
(9 m11mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jo6o Colmon 
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon l. José Lin' 
2. Tarso Outra 2. Ar.non de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrosslan 
5. Aderbal Juremo 
6. EuniceMichiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelcisio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniõe$: Quintas-feiras, Os 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunha lima 
Vice-Presidente: Tancredo Neve5 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomanto Júnior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 

7. Amaral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canale 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7. Teotónio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. Henrique de lo Rocque 
3. Jessé Freire 
4. Joslt Sõmey 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Poulo Brossard 
2. Marco5 Freire 
3. Lázaro Barboza 
4. Joslt Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helv1dio Nunes 
Vice-Presidente: Lenoir Vargas 

Titulares Suplentes 

1. lenoirVargas 1. JutahyMagalhàes 
2. Helvídio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jesslt Freire 3. Eunice Mlchiles 
4. Moar:yr Oalta 4. Benedito Canelas 
S. Henrique de la Racque 
6. Alaysio Chaves 

3. Joison Barreto 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quinto!·feiras, às 11:00 horas 
local: Sola "Clóvis Bevilócqua" - Anexo ll - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amon de Mello 
Vice·Presidente: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. Affonso Camai-go 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

L Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Franco 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Senti/lo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" -Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador 
João Basco - Ramal 484 

COMISSÃO DE REDAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice-Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Oerzi 2. Murilo Badaro 
3. Mendes Canele 3. Joslt Sarney 

1. Dirceu Cardoso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Sena 

Assistente: Mario- Therez:a Magalhães MoHa - Ramal 13.4 

3. Itamar Franco 3. leite Chavt~s 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. Tancredo Neves 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartos-feiras, às 11 :00 horas 
local: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Prasidente: Gilvan Rocha 
Vice·Presidente: Henrique Santillo 

Titulares 

1. lomanto Júnior 
2, Almir Pinto 
3. Alberto Silvo 
4. José Guiomord 

1. Gilvon Rocha 
2. Henrique Santillo 
3. Jaís_on Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha Oerzi 
2. Jorge Kalume 
3. Benedito Canelas 

1 . José Richa 
2. Adalberto Sena 

Assistente: l6da Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniões: Quintas-feiras, Os 10:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vice-Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaró 3. Joslt Guiomard 
.4. Benedito Ferreira 

Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 1. Mauro Benevidas 1. Cunha lima 

local: Sala ''Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaíson Barreto 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
29·Yice·Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. lomanto Júnior 
5. Mondes Canale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sarnoy 

Suplentes 

1. Aloysio Choves 
2. Pedro Pedrqssian 
3. Henrique de lo Rocuque 

-.4. Joslt Guiomard 
S. luiz: Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: Lêda Ferreira da Racha - Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 hora' 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 m$mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camorgo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrouian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Afberto Silvo 
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1. Evandro Carreiro 
2. Humberto Lucena 
3. Lázaro Barboza 

f. Orestes Quércio 
2. Evelóslo Vieira 

Assistente: Leila leivas Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintos·feiras, às 9r30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo Jl -Ramais 62le 716 

COMISSÃO OE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 

E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: VIcente Vuolo 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreiro 1. Passos Pôrto 
2. Vicente Vuolo 2. lomanto JUnlor 
3. Pedro Pedrossian 3. Alberto Silvo 
4. Affonso ComcirÇJo 

1. Evondro Carreira 1. leittt Chaves 
2. lózaro Barboza 2. Agenor Maria 
3. Orestes Quércio 

Assistente: Leila leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo H-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

MarçO de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE JNQUE:RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Ru!h de Souza Castro 
local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nado· 
o ai 
2) Comiuões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de lnqu6rito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentória (ort. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra
mal 674; Alfeu de Oliveira- Ramal 674; Cleide Maria B. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Sá - Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 
PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA GUILHERME 

Remeis- 621 e 716 Romol-623 
10,00 

CLÓVIS BEVILÁCQUA 
09,30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. 
Romol-623 Remeis- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Romol-623 

09,30 C.S.N. Remeis- 621 e 716 
LEI LA 10,oo 

C.D.F. RUY BARBOSA 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
Remeis- 621 e 716 

C.C.J. Romol-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. L~ DA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

C .A. 
RUY BARBOSA 

SÉRGIO Remeis- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA n,oo C.LS. LEI LA 

RUY BARBOSA 
Romol-623 

10,30 C. E. 
Ramais-621 e716 

DANIEL 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

12,00 C. R. Romol-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C. R. E. Romois-621 e 716 CÂNDIDO 

n,oo 
C.M.E. 

ANEXO"B" 
Remoi- 484 

FRANCISCO 
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Seção 11 

ANO XXXV - N• 008 QUINTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 1980 BRASILIA- DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 8• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1980 

1.1.- ABERTURA 

1.2- EXPEDIENTE 

1.2.1 -Leitura de projetos 

- Projeto de Lei do Senado n• I O /80, de autoria do Sr. Senador 
OresteS Quêrcia, que revigora o parágrafo único do art. 33 da Lei n9 5.682, 
de 21 de julho de 1971. 

-Projeto de Lei do Senado n'? 11/80, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que introduz alterações na Consolidação-das Leis do Traba
lho, para o fim de assegurar estabilidade provisória ao empregado quere-. 
clama, durante o prazo de tramitação da reclamatória. 

1.2.2 - Requerimento 

- N9 15/80, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitan
do.a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos artigos dos Jornalistas 
Austregésilo de AthaydC e Carlo~ Castello _Branco, referentes à vida do 
(Doutor Josê Américo de Almeida. 

1.2.3 - Comunicação da Presidência 

-Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 239/78, por ter re
cebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi 
distribuído. 

1.2.4- Discursos do Expediente 

SENADOR ALMJR PINTO - Perspectivas da produção ·agrícola 
para o ano de 1980. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Convênios assinados pelo 
Ministro dos Transportes com o Governador do Estado de Sergipe, cm 
prol ~o desenvolvimento do sctor de transportes daquele Estado. 

SENADOR ALOYSIO CHAVES- Apelo ao Sr. Ministro da Edu
cação e Cultura, e ao Sr. Presidente do Instituto do Património Histórico 
e Artístico Nacional, em favor de medidas que visem restaurar a Igreja de 
Santo Alexandre e o Convento dos Merccdârios, situados na cidade de 
Belêm-PA. 

1.2.5- Comunicação da Presidência 

- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 18 ho
ras e 30 minutos, com Ordem do Dia que designa. 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 51/76 (n• 1.214/75, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre a fabricação de detergentes não-biodegradâveis, 

nas condições que especifica. Aprovado, nos termos do substitutivo da Co
missão de Economia. À Comissão de Redação. 

-Requerimento n• 564/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêr
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 298/78, de sua autoria, que modifica a redação do art. 39 da Lei 
n• 4.09il, de 13 de julho de 1962, que instituiu a gr~tificação de Natal para 
os trabalhadores. Aprovado. 

-Requerimento n• 565/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêr
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 299/78, de sua autoria, que altera a rodação do art. 37 da Lei n• 3.807, 
de 26 de agosto do 1960 - Lei Orgânica da Previdência Social. Aprovado. 

-Requerimento n• 566/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 307/78, de sua autoria, que revoga o Decrcto*lei _n9 1.632, de 4 de 
agosto de 1978. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara n• 43/79 (n• 2.802/76, na Casa de ori
gem), que fixa jornada especial de trabalho para mulher que tiver excep
cional sob sua guarda ou responsabilidade, i_ntr~duzindo parágrafos no 
art. 374 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade e juridicidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 166/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montare, que estipula prazo para a co~clusão de inquérito relati
vo a apuração de falta grave do empregado estâvel. Aprovado. À Câmara 
dos Deputados. 

-Projeto de Lei do Senado n• 80/77, de autoria db Sr. Senador 
Orestes Quércia; que acrescenta parágrafo ao ai+t. 774 do Decreto-lei 
n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passando a ser 19 o parágrafo único. 
Aprovado, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição e Jus-
tiç·a. À Comissão de Redação. · 

-Projeto do Lei do Senado n• 187/79, de autoria do Sr. Senador 
Aloysio Chaves, que revoga o§ 39 do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, 
e modifica a redação da alínea .. r• do inciso I do art. 702, da alínea b do 
art. 894, da alínea a do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
bem como do art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970. Aprovado, 
em primeiro turno, após usar da palavra em sua discussão o Sr. Senador 
Aloysio Chaves. 

- Projeto de Lei do Senado n• 170/79, de autoria do Sr. Senador Pe
dro Simon, que altera as Leis de n9s 4.131, de 3 de setembro de 1962, 
4.390, de 29 de agosto de 1964, e Lei n~ 4.728, de 14 de julho de 1965, que 
disciplinam .a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores 
para o exterior, e dâ outras providências. (Apreciação preliminar da cons
tituciOnalidade). Discussão adiada para a sessão do dia 28 de março de 
1980, nos termos do Requerimento n9 16/80, 

-Projeto de Lei do Senado n9 171/79, de autoria do Sr. Senador 
Agenor Maria, que estabelece regra sobre o valor da remuneração dos serM 
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vidores da administração indireta da União. (Apreciação preliminar da 
constitucionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4-DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR JOSE RICHA- Considerações sobre denúncia de favo
recimento a empresa Sharp nas negociações para corilpfa das terras do 
Cotriguaçu, em Aripuanã, no Estado de Mato Grosso. 

SENADOR GIL VAN ROCHA- Linhas politicas e ideológicas do 
Partido Popular. Análise crítica do momento nacional. 

SENADOR AGENOR MARIA -Cumprimento do calendârio elei
toral previsto para o corrente ano. 

SENADOR ORESTES QUERCIA - Noticiârio inserto na "Folha 
de S. Paulo'', edição de hoje, sobre a precariedade da situação da Univer
sidade de São Paulo-USP. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Carta do Capitão Rosalvo Ter
ra Lima, endereçada ao Ministro da Previdência e Assistência Social, de 
protesto contra o baixíssimo valor da sua aposentadoria pelo FUNRU
RAL. 

SENADOR EVANDRO CARREIRA -Apreciação, amanhã, pela 
Câmara dos Deputados, de projeto de lei do Senado que visa a proibição 
da pesca da baleia no território nacional. 

SENADOR NELSON CARNEIRO- Atuação do Ministro da Pre
vidência Social no combate à corrupção existente no setor de beneficies, 
principalmente nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Sugestão de 
S. Ex• com vista ao atendimento de pedidos de revisão das aposentado· 
rias já deferidas. 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Manifestação da Confederação 
de Professores do Brasil, referente ao Projeto de Lei n9 311/79, originário 
da Câmara dos Deputados. 

SENADOR FRANCO MONTORO - II Congresso da Mulher 
Paulista. 

1.5- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES-
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2- ATA DA 9• SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1980 

2.I~ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

-Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a Mensagem 
n• 48/80 (n' 74/80, na origem), pela qual o Senhor Presidente da Re
pública, submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Romildo 
Bueno de Souza para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Federal de 
Recursos, na vaga, destinada a magistrados ou membros .do Ministério 
Público dos Estados e do Distrito Federal, decorrente da aposentadoria 
do Ministro Márcio Ribeiro. Apreciado em sHsão secreta. 

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3 - DISCURSOS PROFERIDOS EM SESSOES ANTERIORES 

-Do Sr. Evandro Carreira, pron~nciado na sessão de 10-3w80. 
- Do Sr. Itamar Franco, pronunciado na sessão de 1 1·3-80. 
-Do Sr. Marcos Freire, pronunciado na sessão de 10-3-80. 

4-ATAS DE COMISSOES 

5- MESA DIRETORA 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DAs~ SESSÃO, EM 12 DE MARÇO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDltNCIA DOS SRS- NILO COELHO, GABRIEL HERMES E JORGE KALUME 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Raimundo Parente- Jarbas Passa
rinho- Alexandre Costa- HendQue de La Rocciue- Bernardino Viana
Almir Pinto- José Lins- Mauro Benevides- Agenor Maria- Nilo Coe
lho- Luiz Cavalcante- Gilvan Rocha- Lourival Baptista- Passos Pôr
to- Jutahy Magalhães- Dirceu Cardoso -João Calmon- Moacyr Dalla 
-Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Benedito Fer
reira - Lázaro Barboza - Gastão Müller - Mendes Canale - Saldanha 
Derzi - Evelásio Vieira - Paulo Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Sobre a mesa, projetes de lei que serão lidos pelo Sr. J9~Secretário. 

São lidos os segilTntes 

PROJETO DE LEI DO SENADO~ N• lO, DE 1980 

* Revigora o parágrafo único do art. 33 da Lei n' 5.682, de 21 
de j~lho de 1971. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. I' ~ revigorado o parãgrafo único do art. 33 da Lei n• 5.682, de 
21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), com a redação que 
lhe deu a Lei n• 5.781, de 5 de junho de 1972. 

Art. 29 Esta lei entrarA em vigor na data de sua publicação. 
Art. 37 Revogam-se as disposições cm contrário. 

J ustificaç~o 

A Lei n• 5.781, de 5 de junho de 1972, deu a seguinte redação ao art. 33 
da Lei Orgânica dos Partidos Políticos: 

"Art. 33. As ConvenÇões e os Diretórios deliberarão com a 
presença da maioria de seus membros. 

Parágrafo único. Nas convenções municipais para a eleição 
de Diretórios, Delegados e suplentes, as deliberações serão tomadas 
se votarem, pelo menos, (lO%) dez por cento do número mínimo de 
filiados ao partido exigido pelo art. 35." 

O art. 35 da L(:i Orgânica fixa o número mínimo de filiados para que se 
possa fazer a convenção e organizar o diretório de cada município. Esse nú
mero é proporcional à população do município, podendo atingir até alguns 
milhares de eleitores filiados. 

Ora1 é praticamente impossível aos partidos, em tais municípios, conse
guir local apropriado para fazer convenção em que ·comparecerão obrigato
riamente tantos eleitores. Dai, a razão de ser da introdução do parágrafo úni
co no art. 33 da Lei Orgânica. Visou ele suprimir exigência impossível de ser 
cumprida nos municípios de grande população. Foi providência sâbia e salu
tar, fruto da experiência e da realidade nacional. Não se compreende mesmo 
como pode ela ser revogada. 

Assim, inadvertidamente, foi aprovado dispositivo na Lei n9 6.767/79, 
que modificou a Lei Orgânica, revogando expressamC:nte o parágrafo único 
do art. 33, fato que veio ctiar dificuldades praticame-nte invencíveis à reali
zação das convenções dos municípios mais populosos, para eleição de dire
tórios, delegados e suplentes. É o que estã escrito no art. 12 da Lei 
n• 6.767/79. 

Por isso, o objetivo deste projeto é revigorar o parágrafo único do 
art. 33, acima transcrito, a- fim- de que todas as agremiações partidárias em 
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organização tenham realmente condições de realizar as convenções nos cita
dos municípios. Caso contrário, os partidos correrão os mais sérios riscos de 
não conseguirem eleger os diretórios municipais mais importantes, quais se
jam os das grandes capitais brasileiras. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1980. -. Orestes Quércia. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.682, DE 21 DE JULHO DE 1971 

Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

Art. 33. As Convenções e Diretórios deliberam com a presença da 
maioria dos seus membros. 

Parágrafo único. Nas ConvençÕes Municipais, as deliberaÇões poderão 
ser tomadas com o quorum mínimo de 20% _(vinte por cento) dos filiados, para 
eleição de Diretórios. Delegados e Suplentes. 

(À Comissão de Constituição e Justiça.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 11, DE 1980 

"Introduz alterações na Consolidação das Leis do Trabalho, 
para o fim de assegurar estabilidade provisória ao empregado que re
clama, durante o prazo de tramitaçio da reclamatória." 

O Congresso N acíonal decreta: 
Art. 1• Os arts. 837 e 838 da Consolidação das Leis do Trabalho pas

sam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 837. Salvo quando for caso de aplicação do art. 482, o 
trabalhador não poderá ser despedido do emprego durante a trami
tação da reclamatória trabalhista em que figurar como parte, desde 
o seu oferecimento até o trânsito em julgado da respectiva decisão. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo a dis
pensa do empregado com base nas ocorrências previstas no art. 4_82 
e seu parágrafo único. 

An. 838. Nas localidades em que houver apenas uma Junta 
ou um escrivão do cível, a reclamatória será apresentada díretamen
te à secretaria ou cartório; nas demais sujeitar-se-ã a prévia distri
buição." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

O objetivo da proposição, embora com elã -se alterem dois artigos da 
Consolidação, é apenas o que vem consignado na nova redação aqui dada ao 
art. 837. 

Disto resulta que a modificação no art. 838 é apenas de natureza técnica
legislativa. pois visá possibilitar a adoção da medida consubstanciada no art. 
837. O art. 838 tão).somente incorporará o que até aqui vem estabelecido no 
art. 837. 

Quanto à pretendida estabilidade provisória para o trabalhador, durante 
o período de tramitação da reclamatória trabalhista em que ele seja parte, o 
que se tem a dizer é que buscamos uma maior garantia para aqueles emprega
dos que, cônsciOs de seus direitos, ousam reclamar contra os empre_gadores. 

A estabilidade provisória não é, na verdade, u_ma inovação em nosso di
reito social. Elajâ está prevista como vantagem, ou privilégio, para o traba
lhador eleito para cargo de direção sindical ou de representação profissional, 
prevalecendo desde o momento do registro da respectiva candidatura até um 
ano depois do término do mandato (v. art. 543, § 39 da CLT), bem como, em
bora de modo não muito explícii:O e eficaz, para a _mulhe_~_ trabalhadora que 
contrair matrimónio ou que se encontrar em estado de gravidez (v. art. 391, 
CLT). 

No caso mencionado neste projeto impõe--se idêntica solução. 
De fato, todas as vezes que o trabalhador se vê na contingência de recla· 

mar na Justiça do Trabalho, impossível é escapar a certas invaríaveis e dano
sas injunções, dentre elas, a do imediato e rancoroso despedi~ento. 

E no processo trabalhista, diferentemente do que acontece no processo 
cível, a parte que reclama é sempre diretamente subordinada à outra, de 
modo que dificilmente consegue ter comportamento independente, altivo. 

De ressaltar. ai11da, que muitas empresas, conduzidas por empresários 
nem sempre bem formados, ínescrupulosos mesmo, não só despedem imedía· 
tamente o empregado "atrevido", que ousar reclamar, como não se pejam de 
influenciar outros empregadores para que não O acolham ou não o admitam a 

seu serviço. Não é raro que empregados assim acabem tomando o caminho 
do desemprego permanente, marcados que ficam pela estranha e injusta per
seguição. 

O trabalhador precisa, pois, estar efetivamente garantido no seu empre
go, ao menos durante o prazo que durar a tramitação judicial da reclamatória 
trabalhista por ele apresentada. Depois dessa, quando já não subsistirem con
dições de permanência, então poderá ser livremente dispensado, na forma da 
lei. 

O presente projeto traz consigo, ainda, além de ressalva relativa aos ca.
sos de despedimento por justa causa, previStos no art. 482, CLT, a grande 
vantagem de, uma vez transformado em lei, contribuir eficazmente para o de
safogo dos juízes e tribunais frabalhistas, jâ que ninguém, principalmente em
presas, terá interesse em procrastínar o andamento dos feitos. 

O texto ora oferecido reproduz o Projeto n9 178, de 1977, aprovado pe
las doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social, com a 
emenda que constitui o parágrafo único do art. 837. 

Sala das Sessões, 12 de. março de 1980. --Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE l• DE MAIO DE 1943 

_Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho .. 

......................................... :.; ........................ . 
Art. 837. Nas localidades em que houver apenas uma junta de Conci

liação e Julgamento, ou um escrivão do cível, a reclamação serâ apresentada 
diretamente à secretaria da Junta, ou ao cartório do JuÍZO. · 

Art. 838. Nas localidades em que houver mais de uma Junta ou mais de 
um Juiz, ou escrivão do cível, a reclamação será, preliminarmente, sujeita a 
distribuição, na forma do disposto no Capítulo II, Seção li, deste Título. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça~ de Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os projetos lidos serão publica
dos e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1q-Secretãrio. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 15, DE 1980 

Senhor Presidente: 
Nos termos do art. 233 do Regimento Interno, requeiro a transcrição, 

nos Anais do Senado Federal, dos artigos dos Jornalistas Austregésilo de 
Athayde, publicada no Diário de Pernambuco e Carlos Castello Branco, no 
Jornal do Brasil, de ontem, referentes a vida do saudoso brasileiro José 
Aml:rico de Almeida. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1980. - Louriva1 Baptista. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com o art. 233, § l•, 
do Regimento Interno, o requerimento será publicado e submetido ao exame 
da Comissão Diretora. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -A Presidência comunica que, 
nos termos do i:trt. 278 do Regimento Interno, determinou o arquivamento 
do Projeto de Lei do Senado n• 239, de 1978, do Senador Orestes Quércia, 
quCP revigora o artigo 505 da Consolidação das Leis do Trabalho, por ter re
cebido pareceres contrários, quanto ao mérito, das comissões a que foi distri
buído. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos. 
Concedo a palaVra ao nobre Senador Almir Pinto. 

O SR. ALMIR PINTO (CE. Lê o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, 
Srs. Senadores: 

Nunca devamos esperar felicidade completa, por desconhecermos os 
desígnios de Deus. 

Sabeinos ser Ele o pai de bondade que se deixou flagelar pelo bem da hu
manidade, humanidade esta tão descurada dos ensinamentos divinos. 

Mas a verdade é que somos mortais, daí negligenciarmos diante dos 
mandamentos que, levados por Moisés à turba de Jerusalém, constituíram-se 
na Lei Divina que por todos deverá ser obedecida. 

Pela falta do respeito ao Decálogo Divino, a prometida felicidade é sem
pre entrecortada por angústias e sofrimentos, que nos levam a uma reflexão 
profunda, para um correto ajuizamento dos devaneios por nós cometidos. 

Srs. Senadores: 
Este preâmbulo é para que eu possa situar as diferentes fases de tranqüi· 

lidade e de bonança que, às vezes,. experimenta o País, embora, aos quando, 
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sacudido por dificUldades que se antepõem à sua marcha desenvolvimentista, 
como agora vem acontecendo, diante dessa avassaladora inflação. 

A imprensa brasileira, ou melhor- o Correio Braziliense, edição de 9 do 
mês em curso, traz um bem lançado editorial, sob a epígrafe: Explode a agri~ 
cultura, em que se lê, logo na primeira frase: .. Agora o coração do brasileiro 
pode explodir de alegria, nos moldes da canção, diante dos resultados espera~ 
dos para a próxima safra agrícola do País"; para a seguir nos dizer que "'O 
soja vai se derramar· dos silos com possibilidades amplas de gerar excedentes 
exportáveis capazes de produzir no exterior cerca de USS: 2,5 bilhões de divi
sas''. 

Inegavelmente, é uma alviçareira noHcia, já que as boas novas para a 
economia nacional andam sempre escassas e são de _logo "atropeladas" pela 
inflação, sempre em linha ascendente, e que- a nosso ver, só será minimiza
da com a explosão da nossa agricultura. 

Salientamos aqui que, no decorrer de 19.80, não será apenas o soja que 
concorrerá para esta minimização, vez que o culto articulista, ainda, nos dá 
os valores que medirão a colheita do milho, com uma previsão de 21 milhões 
de toneladas, sendo também, bastante otimistas os dados relativos- à pro
dução de arroz, cuja colheita será suficiente para abastecer o nosso mercado 
interno. 

Não deixam de ser lisonjeiras as perspectivas para o café, algodão, amen
doim, cacau, mandioca e trigo, que no ajuizar do editorialista deverá ultra
passar a produção prevista pela Comissão de Financiamento da Produção. 

E, no fecho dos seus judiciosos comentários- diz ele- acreditar que os 
45 milhões de hectares cultivados irão bater recordes de produção e de produ
tividade, repondo dessa forma a Nação dentro de sua verdadeira vocação 
agropecuária. 

Jorge Rosa escreve no mesmo Correio Brazi/iense um suelto intitulado: 
Um grande saldo nas exportações agrfco/as. vazado nos seguintes termos: 

"O saldo da balança comercial brasileira de produtos agrícolas, 
sem considerar o açúcar, cacau e café, poderá registrar um cresci
mento cinco vezes superior ao do ano passado, mesmo que se con
firmem as previsões de se importarem 4,2 milhões de toneladas de 
trigo, com um dispêndio superior a US$ 800 milhões em 1979. O ex~ 
celente comportamento do balanço comercial na área agrícola, se~ 
gundo relatório confidencial do Ministério da Agricultura, deve-se 
em grande parte ao aumento de 69% na receita das exportações do 
complexo soja (grãos, óleo e farelo), à paralisação das importações 
de arroz e milho, que no ano passado superaram a USS 600 milhões 
e ao aumento da oferta dos principais prod-Utos cultivados na. safra 
1979/80. 

A situação do trigo preocupa alguns setores governamentais 
porque não existe perspectiva de se ·eiimlnã.i. completamente este 
ano, o subsídio ao consumidor, pois só desta forma haveria possibi
lidade de se reduzir o consumo e, conseqüentemente, as despesas 
com importações. O consumo previsto Para 1980 é de 7,05 milhões 
de toneladas, inClusive semente, para uma produção de 2.85.0 mil to~ 
neladas no ano passado. O preço médio de importação está sendo 
estimado em US$ 190.00 por tonelada (Cr$ 8.892,00 ao câmbio 
atual) contra US$ 180.00 no ano passado, quando foram importa
das 3.780 mil toneladas. Fontes governamentais afirmam que o cor~ 
te do subsídio será apenas num nível que torne inviável economica
mente a utilização do trigo pelas fábricas de ração e de colas. 

Livre das importações de arroz, milho, óleo de soja, e sementes 
de colza, que atirigiram em 1979 ·a 120 mil toneladas, 1.600 mil tone
ladas, I 10' mil toneladas e 88 mil toneladas respectivamente, o go~ 
verno respira mais aliviado, mesmo sabendo que vão aumentar as 
importações de trigo. Existe alguma possibilidade de haver uma pe
quena queda no preço médio de importação, caso persista a tendên
cia de queda nas cotações internacionaiS- do produtO. A cOtação do 
trigo na Bolsa de Chicago, que era de tiSS 160.11 a tonelada no dia 
24 de janeiro deste ano, caiu para USS 158.00 no dia 8 de fC:vereiro e 
chegou a US$ 153.13 no dia 7 de março. Oproduto colocado no 
Brasil sofre um acréscimo superior a US$ 3Ó.OO Por tonêlada·, devi
do às despesas de fretes, portuárias e impostos. 

Se for cOnfirmada a previsão de uffi preço médio de USS 190.()() 
ainda será mais barato importar tri&o -do que produ:ii~lo interna~ 
mente.'~ 

Mas- ê como disse ao iniciar este modesto pronunciamento- não ex~ 
perimentamos felicidade completa. 

Enquanto o Centro-Sul se beneficia com um inverno de precipitações 
pluviométricas regulares, o que lhe proporciona uma excelente safra, o 
Centro~Oeste e, já agora, o Nordeste que Vinha de três (3) longos anos com 

chuvas escassas é surpreendido, como por encanto, com quedas pluviométri~ 
cas que em determinadas regiões extrapolam os níveis normais determinando 
inundações, com as águas do São Francisco, Tocantins e Araguaia destruin~ 
do as lavouras, com prejuízos incalculáveis para a economia nacional. 

No Nordeste caem trombas d'água, como vem acontecendo no Ceará, li~ 
quidando com as esperanças do humilde rurícola. 

Os rios Jaguaribe e .Banabuiú, espraiando-Se pelas várzeas. vão levando 
na veracidade da torrente, os plantios que eram a esperança de uma grande 
safra, o que compensaria prejuízos advindes das longas estiagens. 

Daí, Srs. Senadores, dizer- a felicidade não ser completa, porque se es~ 
conde daqueles que lutam pela sobrevivência e se esforçam em dar à Nação 
condições de alentado aumento da produção agrícqla que, de certo, desasfi
xiaria a ·cambaleante economia brasileira. 

Mas, assim mesmo, bendizemos a melhor sorte das regiões privilegiadas, 
onde a produtividade proporciona ao País, neste ano de 1980, um desafogo à 
Sl.J.a economia. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIVAL BAPTISTA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores: 

A viagem do Ministro de Estado dos Transportes, Eliseu Resende, ao 
Estado de Sergipe, no dia 28 de fevereiro próximo passado, teve como princi
pal finalidade a celebração de um Convênio entre o Governo Federal e o Go:
verno do Estado - representado pelo seu Governador Augusto Franco -, 
destinado a conjugar esforços e recursos dos Governos da União e do Estado 
de Sergipe para a execução de dois Programas altamente prioritários. 

1) o ''Progra;,a de Transpo~tes Alternativos Para E~onomia de 
Combustíveis'' 

2) e o "Programa de Investimentos em Transportes Urbanos". 

Aos mencionados Programas estão associados projetes conexos e com
plementares, colimando-se com a realização dos objetivos determinantes da 
viagem do Ministro Eliseu Resende, assegurar o mâximo de benefícios sociais 
para as populações de baixa renda e a redução do consumo de derivados do 
petróleo, no Estado de Sergipe. 

O Convênio, que deverá vigorar até dezembro de 1982, fof celebrado 
com a interveniência da Empresa Brasileira dos Transportes Urbanos, repre
sentada pelo seu Presidente, Jorge Guilherme Francisconi e seu Diretor Gil 
César Moreira de Abreu; do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 
representado no ato pelo seu Diretor~Geral, David Elkind; e da Prefeitura 
Municipal de Aracaju representada pelo Prefeito Municipal Heráclito Guima
rães Rollemberg. 

A solenidade da assinatura do Convênio foi realizada no Palâcio Olym
pio Campos. 

Ao levar ao conhecimento do Senado Federal o auspicioso acontecimen~ 
to, desejo aceiltu?r que o Esiãdo de SergipC muito deve ao apoio e à capacida
de empreendedora do Ministro Eliseu Resende. No meu Governo, contei 
com a sua _decisiva. cooperação, no tocante ao asfaltamento da BR-IOl. 

Aliás, foi Sergipe o primeiro Estado, no Nordeste, a ter o seu território 
inteiramente cortado pelo trecho que, desde a ponta do asfalto, na Bahia, o 
atravessa, até a outra extremidade, em Alagoas. 

Além da indispensável ajuda que as outras estradas receberam, convém 
relembrar que foi_na gestão do entãO Diretor~Geral do DNER. Eliseu Resen· 
de, que se logrou realizar a construção da ponte Propriá-Colégio, sobre o Rio 
São Francisco, - empreendimento de profundas repercussões regionais pelo 
seu significado económico-social, que mereceu todo o apoio do Ministro Ma~ 
rio David Andreazza, à época titular da pasta dos Transportes. 

Agora, ao assinar o Convênio que vem coordenar e expandir o desenvol
vimento dos transportes, beneficiando todo o Estado, ao facilitar o acesso aos 
Municípios e â Prefeitura de Aracajú, assegurando uma melhoria substancial 
às condições de vida das populações locais, o Ministro Eliseu Resende faz jus 
ao reconhecimento do povo Sergipano pelos serviços prestados, na sua ãrea 
de atuação à frente do Ministério dos Traflsportes. 

Para o Governador Augusto Franco a assinatura do Convênio tem o sig~ 
nificado adicional de uma autêntica realização, porquanto a construção de 
uma malha rodoviária de acesso a vários Municípios, notadamente ao Mu
nicípio da Capital, Aracaju, e a melhoria das condições dos transportes urba
nos, constituíam preocupações absorventes e-prioritárias desde quando assu
miu o Governo do Estado. 

Também o Prefeito de Aracaju, Heráclito Rollernberg, tem, no Convê
nio recém-celebrado, uma excepcional contribuição ao pleno êxito de sua ad .. 
ministração. 
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Ao destacar a atuação do Ministro Eliseu Resende, faço-o na certeza de 
evidenciar a operosidade de uma fecunda gestão, manifestando, ao mesmo 
tempo, a convicção de que Sua Excelência, coerente com o seu passado, con
tinuará atendendo às reivindicações de Sergipe. 

Finalmente, Sr. Presidente, ao registrar a recente visita do Ministro EH
seu Resende ao Estado de Sergipe, solicito a V. Ex' a incorporação, ao meu 
pronunciamento, do Convênio que foi assinado naquela solenidade. 

Desejo, nesta hora,- agradecer ao eminente Senador Aloysio Chaves a 
gentileza de ter-me cedido a vez a fim de que eu falasse nesta oportunidade. 
(Muito bem! Palmas.) 

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

CONVJ:NIQ QUE ENTRE SI FAZEM O GOVERNO FE
DERAL E O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE, COM A 
INTERVEN!r>:NCIA DA EMPRESA BRASILEIRA DOS 
TRANSPORTES URBANOS, DO DEPARTAMENTO NACIO
NAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARACAJÚ. 

Cláusula Primeira - das partes 

O Governo Federal, representado pelo Ministério dos Transportes, na 
pessoa do Ministro de Estado dos. Transportes, Eliseu Resende e o Governo 
do Estado de Sergipe, neste ato representado por seu Governador, Augusto 
do Prado Franco, presentes Gilson Cajueiro de Hollanda, Secretário de Pla
nejamento do Estado de Sergipe e Helber José Ribeiro, Secretârio de Obras, 
Transportes e Energia do Estado de Sergipe, com a interVeniência da Empre
sa Brasileira dos Transportes Urbanos, neste ato representada por seu Presi
dente, Jorge Guilherme Francisconi e por seu Diretor, Gil César Moreira de 
Abreu, do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, neste ato repre
sentado por seu Diretor-Geral, David Elkind, e da PrCfeitura Municipal de 
Aracaju, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Herâclito Gui
marães Rollemberg, resolvem celebrar entre si o presente Convênio, que serâ 
regido pelas seguintes clâusulas e condições: 

Oáusula Segunda -- dos objetivos 
Constitui objetivo principal do presente convênio a conjugação de es

forços dos Governos da União e do Estado de Sergipe, para a execução do 
.. Programa de Transportes Alternativos para Economia de Combustíveis", 
do '"Programa de Investimentos em Transportes Urbanos" e de outros proje
tes conexos e complementares, objetivando assegurar o máximo de beneficies 
sociais para as populações de baixa renda e redução do consumo de derivados 
do petróleo, no Estado de Sergipe. 

Sub-cláusula 2.1 
Para atingir ao objetivo descrito no caput desta Cláusula, as partes con

venentes adotarão medidas e desencadearão ações coordenadas com vistas a: 

a) racionalizar o consumo de energia de derivados de petróleo 
nos transportes, mediante o estúnulo às modalidades que permitam 
maior rendimento energético por unidade transportada ou que utili
zem fontes renováveis de energia como, também, envidar esforços, 
no sentido de eliminar os desperdícios de combustíveis motivados 
pela inadequada operação dos sistema de transporte; 

b) desenvolver padrões de coordenação dos órgãos envolvidos 
com transporte público na capital do Estado de Sergipe; 

c) realizar a reestruturação administrativa-institucional e ope
racional dos sistemas de transportes públicos; 

d) desenvolver, com a maior prioridade, a estruturação dos sis~ 
temas básicos de transporte público, através de obras e de medidas 
de racionalização, de modo a proporcionar melhoria nos níveis de 
serviços oferecidos à população; 

e) desestimular o transporte individual de passageiros por car
ros de passeio, pelo oferecimento de alternativas confiáveis de trans
porte público; 

f) promover, a curto prazo, a melhoria dos serviços de trans
porte coletivo por ônibus, através de medidas de adequação de fro
ta, prioridade física e operacional em vias urbanas e de reorgani
zação instituciOilãrque se reflitam, decisivamente, na confiabilida
de, no desempenho, na produtividade, na regularidade, no tempo de 
viagem e no custo _do transporte; 

g) conferir prioridade a investimentos em corredores urbanos 
de transporte coletivo, racionalizando o seu uso e adequando-os às 
novas demandas; 

h) planejar, coordenar e fazer operar de forma integrada os 
serviços intermunicipais e municipais de transporte público, de for
ma a assegurar padrões satisfatórios de serviços aos usuários e, ao 
mesmo tempo, reduzir o consumo de derivados de petróleo, pelare
visão de horãrios e itinerâri.os e suprimir as linhas supcrpostas, o ex
cesso de oferta de serviços em horários fora de pico e a concorrência 
ruinosa entre emptesas; 

i) implantar ou desenvolver serviços de transporte público in
termediário entre o veículo de uso individual e os ônibus e trens, tais 
como: táxi-lotação ou tãxi-coletivo, conforme o caso, c outros (ca
mionetas, mini e micro ônibus); 

j) desenvolver programas de estimulo ao estacionamento peri
fêrico, asSOciado aos sistemas de transporte público e, cm paralelo, 
de redução das âreas de estacionamento para automóveis de uso in
dividual, nos centros e subcentros; 

I) implantar programas de racionalização do transporte urba
no de carga; 

m) renovar esforços para revigoração das medidas de adminis
tração da demenda de transportes, do tipo reescalonamento de ho
rários, turno único, transporte solidário e outros, destinados a me
lhor utilizar a oferta de transporte disponível; 

n) exercer controles adequados, inclusive pela adoção de medi
das legais, relativamente à execução de obras públicas, ou de inte
resse público, nas vias de circulação urbana, de tal modo que não 
venham aquelas obras a se constituírem em causas de impedimento 
ao livre fluxo de trânsito e, conseqUentemente, de desperdício de 
combustíveis; 

o) execução da programação constante dos Anexos I - lnves· 
timentos em Transportes Urbanos- Fontes de Recursos- 1980; e 
II- InvestimentOs em Transportes Urbanos- Usos e Fontes de 
Recursos por Projeto - 1980. 

Cláusula terceira - da Execuçao 

O Governo Federal e o Governo do Estado de Sergipe, acompanharão 
efou executarão o presente Convênio, atravês dos órgãos indicados no Anexo 
II - Investimentos em Transportes Urbanos- Usos e Fontes de Recursos 
por Projeto - I 980 

Subcláusula 3.1 

As partes convenentes estabelecerão mecanismos de avaliação periódica 
e global e de coordenação geral da execução do presente Convênio em todos 
os seus aspectos e desdobramentos. 

Subcláusula 3.2 

As partes convenentes resolvem, desde logo, que será constituído um 
Grupo de Coordenação, que reunir-se-á periodicamente para avaliar o anda
mento da execução do Programa e das medidas dispostas neste Convênio, 
bem como recomendar a adoção de outras, apropriadas à inteira implemen
tação do presente termo e dos altos objetivos polftico-sociais envolvidos. 

Subcláusula 3.3 

O Governo -do Estado designarã representante para integrar o Grupo de 
Coordenação a que se refere a subclãusula anterior, que será o Coordenador 
Geral do Programa, a nível do Estado, constituindo-se, perante o Governo 
Federal, no responsável direto pela implementação e pelo desempenho dos 
Programas e Projetes amparados pelo presente Convênio. 

Subcláusula 3.4 

Simultaneamente à designação do Coordenador Geral do Convênio a 
nível estadual, o Governo do Estado indicará, individualizadamente, para 
cada projeto executivo, um responsável dircto próprio ou do Município, que, 
a nível de projeto, terâ idênticas atribuições às do Coordenador Geral do 
Convênio. 

Subcláusula 3.5 

As atividades concernentes à anãlise e aprovação de planos, perfis de 
projetas, projetas finais de engenharia, planos de aplicação, cronogramas 
físico-financeiros, bem assim à elaboração de estudos e projetas, fiscalização 
e acompanhamento de obras e serviços, avaliação comparativa de desempe
nho, transferência de recursos, formulação e apresentação de relatórios 
físico-financeiros, publicidade e idéntiffcação de obras, liberação, aplicação 
e prestação de contas de recursos obedecerão, no que for aplicável, às dispo
sições legais e regulamentares pertinentes, assim como às normas operacio
nais próprias de cada órgão sob cuja responsabilidade se encontrem o finan· 
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ciamento, a execução e o acompanhamento dos programas e projetas especí
ficos, que passarão a integrar o preseitte termo. 

Subcláusula 3.6 

O detalhamento dos investimentos previstos em obras e serviços a que se 
refere o Anexo II será apresentado pelos órgãos executores aos organismos 
federais ejou estaduais responsáveis pela sua análise ejou aprovação, em pra
zos a serem fixados em documentos próprios, através de planos de aplicação 
que integrarão o presente termo para todos os efeitos de direito. 

Cláusula quarta - dos compromissos do Governo Federal: 

Ao Governo Federal, pelo Ministério dos Transportes, caberá:. 

SubcláUsula 4.1 

Coordenar a execução do programa objeto deste Convênio; 
Subcláusula 4.2 - · 

Apoiar financeiramente a sua execução seguindo as previsões constantes 
dos Anexos I e II; 

Subcláusula 4.3 

Prover, através das entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes, 
a execução dos projetes definidos no Anexo II, de responsabilidade do Go
verno Federal; 

Subcláusula 4.4 

Apoiar tecnicamente, através da EBTU, o desenvolvimento de mecanis
mos de coordenação das ações das diversas entidades da es(era estadual e mu
nicipal envolvidas com transportes públicos na Capital do Estado, de forma 
a que estes venham, no menor tempo possível, a transformar-se na unidade 
setorial do Sistema Nacional de Transportes Urbanos, previsto na Lei n9 
5.917, de lO de setembro de 1973, alterada pela Lei n• 6.261, de l4 de no· 
vembro de 1975; 

Subcláusula 4.S 

visto na Lei n9 6.917, de 10 de setembro de 1973, alterada pela Lei n9 6.261, de 
14 de novembro de 1975; 

Subcláusula 5.4 

Esta coordenação far-se-ã, em especial, mediante entendimentos com o 
município Capital do Estado, a fim de definir as condições de operação das 
empresas permissionârias ou concessionârias dos serviços de transporte cole
tive por ônibus, no sentido de compatibilizar a operação das linhas intermu
nicipais, dentro dos limites do município, com sistemas de faixas exclusivas e 
terminais em implantação: 

Subcláusula 5.5 

Prover, em tempo oportuno, os recursos correspondentes à contraparti
da estadual dos projetes constantes do Anexo II; 

Subcláusula 5.6 

Aplicar os recursos definidos no § 39, do art~go 69, do Decreto-lei n'i' 
1.691, de 2 de agosto de 1979, em program~as de mobilização energêtica, de 
acordo com a Resolução n• 001/80 de 5 de fevereiro de 1980, do Conselho 
Nacional de Energia e de acordo com as previsões constantes do Anexo II; 

Sob cláusula 5. 7 

Promover a institucionalização do sistema de transporte coletivo por ô
nibus na Capital do Estado, apresentando à EBTU, até 30 de junho de 1980, 
os pr-ojetes respectivos, que deverão ter a sua implementação iniciada ainda 
no corrente ano; 

Subcláusula 5.8 

Apresentar à EBTU. através dos mecanismos de Coordenação, previstos 
na Subclãusula 5.3, retro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da assinatu
ra deste Convênio, programa emergencial de prioridade para o transporte 
p-úblico para o ano de 1980; 

Subcláusula 5.9 

Consultar, articular-se e trocar informações com órgãos locais para exe- Apresentar à EBTU, programa de adequação de frota de ônibus no mu-
cução de projetes federais de transporte urbano; nicípio Capital do Estado, encaminhando, até o mês de maio, proposta defi~ 

nitiva para o período de 1980/1982; 
Subcláusula 4.6 

Definir, em conjurifo com os demais Ministérios envolvidos, uma políti
ca tarifária e econômica para o transporte coletivo urbano; 

Subcláusula 4. 7 

Zelar pelo desenvolvimento de padrões uniformes para o transporte 
público; 

Subcláusula 4.8 

Da assistência e treinamento de recursos humanos através da Empresa 
Brasileira dos Transporte..;:. Urbanos- EBTU, e Empresa Brasileira de Plane
jamento de Transportes - GEIPOT; 

Subcláusula 4.9 

Promover, através do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
- DNER, e mediante a aprovação de plano de aplicação próprio, a liberação 
da quota parte destinada ao Estado de Sergipe relativa ao Programa de Mo
bilização Energética. 

Cláusula quinta - Do Estado do Governo do Estado: 

Ao Governo do Estado de Sergipe caberâ: 

Subclâusula 5.1 

Coordenar a execução do presente Convênio; 

Subcláusula 5.2 

Executar os proJetó"s -descritos no Anexo II, que estejam previstos como 
de responsabilidade de entidades estaduais, identificando-os na forma que ve
nha a ser estabelecida; 

Subcláusula 5.3 

A dotar as medidas legislativas e regulamentares que se façam necessárias 
ao cumprimento deste Convênio, inclusive aquelas para implementar o de
senvolvimento de mecanismos de coordenação das diversas entidades da esfe
ra estadual e municipal envolvidas com transporte público na Capital do Es
tado de forma a que estas venham a transformar-se, no menor tempo possí
vel, na unidade setorial do Sistema Nacional dos Transportes Urbanos, pre-

Subcláusula 5.1 O 

Envidar esforços para revigorar as medidas de reescalonamento de ho
rârios de trabalho de turno-único e outras destinadas à melhor utilizaçãO do 
transpOrte público; 

Subclâusula 5.11 
Estimular e apoiar a introdução de serviços de tãxi-lotação ou táxi

coletivo, conforme o caso, e outras modalidades que facilitem a substituição 
do transporte de uso individual; 

Subcláusula 5.12 
Incentivar a reorganização, o aparelhamento e a estruturação dos Siste

mas de Trânsito, dando especial atenção e prioridade à introdução de siste
mas controladores semafóricos modernos, bem como ao desenvolvimento da 
capacidade de policiamento de trâfego na Capital do Estado; 

Subcláusula 5.13 
Desenvolver, em conjunto com a União e os Municípios, plano de movi

mentação de carga Urbana, envolvendo a construção de terminais urbanos de 
carga, a promoção de medidas para reunião de cargas, sua coleta e posterior 
distribuição nas ãreas e fixação de horários para tal distribuição; 

Subc1áusula 5.14 
Disciplinar a movimentação de caminhões pesados e semipesados e a 

criação de Comissão de COordenação da Movimentação da Carga Urbana, 
com participação do Poder Público, de usuários e de entidades de classe com 
poderes de planejamento e coordenação dessa atividade; 

Subcláusula 5.15 

Promover a execução, através dos seus órgãos e entidades, dos objetivos 
deste convênio, expressos na Cláusula II. 

Qáusula Sexta - Dos Muiticípios 
Ao Município Cãpital do Estado caberá: 

Subcláusula 6.1 

Compatibilizar seus planos e projetes relativos ao sistema viário e de 
transportes urbanos com os programas e projetas estabelecidos ao nível do 
Estado; 
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Subc!áusula 6.2 

Executar os projetos descritos no Anexo II, de atribuição do Município 
ou de entidades a ele vinculadas; 

Subc!áusula 6.3 

Assegurar, em tempo oportuno, os recursos de contrapartida do Anexo 
II; 

Subcláusula 6.4 

A dotar medidas legislativas e regulamentares de sua competência que vi
sem ao cumprimento dos objetivos do presente Convênio, bem como partici
par e prestar o apoio indispensável ao mecanismo de coordenação dos órgãos 
com ingerência sobre transporte público, e, ainda, da futura Unidade Setorial 
do Sistema Nacional de Transporte Urbano. 

Subc!áusula 6.5 

Elaborar, em conjunto com a entidade estadual de planejamento e coor
denação, até o final de junho de 1980 ~para início de implementação ainda 
no corrente ano, plano de reorganização do transporte público de responsabi
lidade do Município, compreendendo revisão e definição: 

a) dos sistemas de corredores; 

b) das linhas e dos itinerários; 

c) dos horários; 

d) do relacionamento jurídico entre o poder concedente e os 
operadores, do número de empresas para seu ajustamento às neces
sidades atuais do sistema de transporte. 

Subcláusula 6.6 

Elaborar e apresentar a EBTU, através dos mecanismos de Coo~:denação 
previstos na Subcláusula 5.3, retro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
data de assinatura deste Convênio, programa prioritário pai'a o transporte 
público e de adequação da frota de ônibus do Município de Aracaju, no ano 
de 1980, apresentando até maio próximo, plano definitivo para o período de 
1980/1982. 

Subcláusula 6. 7 

Regulamentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de assi
natura deste Convênio, os Serviços de táxi-lotação ou táxi-coletivo ou outras 
modalidades intermediárias entre o veiculo de uso individual e o transporte 
coletivo, tomando as providências necessârias para sua imediata implan
tação. 

Subcláusula 6.8 

Prosseguir na limitação dos estacionamentos de longa duração nos cen
tros e subcentros urbanos, provendo estacionamentos periféricos integrados 
aos sistemas de transporte público que sirvaln às áreas centrais dos Municí
pios. 

Subc!áusula 6.9 
Disciplinar, em conjunto com a Comissão de Coordenação de Movimen

tação da Carga Urbana, a movimentação de carga urbana, inclusive, através 
do apoio à construção de terminais de carga, da promoção da reunião de car
gas, pela coleta e posterior distribuição e, tambêm, pelo estabelecimento de 
horários de distribuição e disciplinamento da movimentação de caminhões 
pesados e semipesados nas áreas urbanas. 

Subcláusula 6.10 

VI- da União~ Cr$ 133,4 milhões; sendo que os não reem
bolsáveis, no valor de Cr$ 123,3 milhões, terão a seguinte distri
buição e origem: 

a) Cr$ 87,5 milhões do FNDUfFDTU, do orçamento da 
EBTU para o exercício de 1980; 

b) Cr$ 35,8 milhões, do DNER/PROGRESS. 

Subcláusula 7.1 

As partes ajustarão, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de as
sinatura deste Convênio, os cronogramas de desembolso das parcelas das do
tações comprometidas, quando também serão fixadas as regras e condições 
específicas para deseinbolso e aplicação. Os referidos documentos valerão 
como anexos ao presente e serão, por isso, assinados pelas partes convenen
tes. 

Cláusula Oitava - Da Rescisão e Modificação 

O presente Convênio poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 
pela ocorrência de ato, fato ou circunstância que o torne formal ou material
mente impossível, podendo também, mediante assentimento das partes, ser 
modificado, total ou parcialmente, conforme couber, de comum acordo atra
vés de termos de aditamento ou carta reversal trocada entre as partes direta
mente interessadas na modificação. 

Subcláusula S. I 

Ficam rescindidos de pleno direito todos os convênios anteriormente fir
mados pelo Ministério dos Transportes, atravês da Empresa Brasileira dos 
Transportes Urbanos com o Governo do Estado de Sergipe e que tenham 
como objetivo investimentos. em transportes públicos na capital do Estado e 
outros municípios, ficando, entretanto, incorporados ao presente Convênio 
todos os direitos e obrigações remanéscentes da execução dos Convênios an
teriores. 

Cláusula Nona - Da Dirimência de Conflitos e Foro 

Para dirimência de quaisquer dúvidas ou conflitos que surjam na inter
pretação e aplicação do presente Convênio, as partes signatárias manterão 
entendimentos e, -se nãO chegarem a bom termo, adotarão a regra constante 
no Artigo 205 da Constituição Federal. 

Cláusula Décima - Do Prazo de Validade 

O presente Convênio entrarâ em vigor na data de sua assinatura, adqui
rindo eficácia pela sua publicação nos Diários Oficlois da União e do Estado 
de Sergipe e expirará em 31 de dezembro de 1982, ficando expresso que para 
os exercícios de 1981 e 1982, será o preSente Convênio aditado relatiyamente 
à programação que serâ desenvolvida no exercício respectivo. 

E, por estarem de acordo e compromissados, assinam este instrumento 
na presença de duas testemunhas, que tambêm o assinam, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito de direito. 

Brasília, 12 de março do 1980.- Ellseu Resende, Ministro de Estado dos 
Transportes - Augusto do Prado Franco, Governador do Estado de Sergipe 
- Gilson Cajueiro de Hollanda, Secretário de Planejamento do Estado de Ser
gipe - Helber José Ribeiro, Secretário de Obras, Transportes e Energia do 
Estado de Sergipe - Jorge Guilherme Franclsconi, Presidente da EBTU -
David Elkind, Diretor-Geral do DNER - Heráclito Guimarães Rollemberg, 
Prefeito Municipal de Aracaju - Gil César Moreira de Abreu, Diretor da 
EBTU. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Aloysio Chaves. 

Apoiar e facilitar a implantação de Controladores de Semãforos moder- O SR. ALOYSIO CHAVES (PA. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi-
nos, .. atuados pelo tráfego" ou de .. tempos fixos", com coordenação por dente e Srs. Senadores: 
uMestres", bem como o esforço de melhoria da sinalizaçã.o. Ao longo de·mais de três séculos ç meio ergueram-se na Amazônia mar-

SubcláusuJa 6.IJ cos expressivos da civilização luso-tropicalista, para usar a expressão cunha
da por Gilberto Freyre, que, na atualidade, se incorporam definitivamente ao 
patrimônio histórico e artístico nacional. Conferir a maior prioridade nos seus programas ao melhoramento do 

sistema viário e demais equipamentos urbanos necessários ao transporte 
público de ônibus. 

Cláusula Sétima - Dos Recursos 

Os recursos para custeio dos projetas, obras e serviços previstos no Ane
xo II para o exercício de 1980, no total de Cr$ 308,7 milhões, provirão: 

I -do Município - Cr$ I 02,0 milhões; 

II - do Estado - Cr$ 71,8 milhões; 

III- do Setor Privado - Cr$ 1,5 milhões; 

Aí estão, na imensa planície, cidades do porte de Belém e Manaus, reple
tas de prédios notáveis, monumentos e belos logradouros públicos; as gran
des fortalezas edificadas com esforço hercúleo e inaudito em Macapá e no 
longínquo Guaporé, onde o Forte do Príncipe da Beira é um dos mais ex
traordinários feitos portugueses para balisar o território do Brasil-Colônia, 
da mesma maneira que é, hoje, um símbolo da nossa soberania naquela área. 

Percorrer certas ruas de Belém, sobretudo no núcleo histórico da cidade1 

onde ela surgiu, é quase um retorno ao passado na contemplação das facha
das das velhas casas de azulejos portugueses, das ruas calcetadas com pedras 
de Jioz, vindas de Portugal, da monumental Catedral de Belém, padrão de. 
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arte barroca, que se situa entre os mais belos do Brasil e de outras igrejas, 
construídas por arquitetos, mestres de obras e artistas que deixaram nelas a 
marca de seu gênfo. 

Algumas vezes, porém, somos assaltados de perplexidade e de amarga 
decepção quando vemos o estado de abandono a que foram relegados esses 
monumentos, sujeitos à injúria do tempo, que os destrói ou mutila irremedia
velmente, sem nenhuma ação acauteladora do poder públicO, responsável 
pela preservação dos mesmos, pois, os incorporou ao acervo do patrimônio 
histórico e artístico nacional. 

No século XVIII, o sâbio Alexandre Rodrigues Ferreira dirigiu a mais 
complexa e a mais vasta expedição científica ao Brasil, nela incluindo, além de 
botânicos, geógrafos, etnólogos, zoólogos -os chamados naturalistas, dese
nhadores ou "riscadQr~", como se intitulavam, na linguagem da época, artis
tas de grande talento que perpetuaram com seus desenhos perfeitos, as ex
traordinárias atividades, em diversas modalidades do saber e da ação, dessa 
memorável missão enviada à Amazônia. 

A "'Viagem Filosófica"- admirável inventário do mundo amazónico
está definitivamente preservada pela edição feita, Cm decisão marcada pela 
lucidez e oportunidade, pelo Conselho Federal de Cultura, então sob a presi
dência desse notãvel brasileiro que é Arthur César Ferreira Reis, em dois vo
lumes, a parte iconogrãfica, e Outros dois, contendo os textos das observações 
cientificas. 

Nesse mesmo século chega ao Pará, para nele viver durante 38 anos, até 
o fim de sua existência, Antônio José Landi, notável arquiteto e naturalista, 
que nos legou obras de valor inexcedível, como o bi-secular Palácio Residên
cia dos Capitães-Generais, Governadores do Grão-Parâ (atual Palácio Lauro 
Sodré, sede do Governo), a Catedral de Belém e a Igreja de Sant'Ana. 

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, parte desse património estâ 
ameaçado de destruição. 

A propósito, recebi, da eminente historiadora e educadora brasileira, 
professora Maria Anunciada Ramos Chaves, que dirige com alta competên
cia o Conselho Estad].lal de Cultura, órgão do qual, após sua criação, tive a 
honra de ser o primeiro presidente, o seguinte ofício: 

.. Senhor Senador: 
Em face dos noticiários veiculados em jornais da terra. de que 

estariam sendo paralisadas, por tempo indeterminado, as obras de 
restauração da Igreja de Santo Alexandre, bem como de que não há 
perspectivas para os trabalhos de recuperação do Convento do~ 
Mercedários, há um ano atingido por violento incêndio, cresceram, 
Senhor Senador, as apreensões do Conselho Estadual de Cultura, 
pois é inerente à natureza deste órgão pugnar pela preservação do 
património cultural do Estado. 

Cumprindo decisão unânime do Egrégio Conselho Estadual de 
Cultura, adotada em sua última sessão ordin_ária, de 13-11-79, tenho 
a honra de dirigir-rrie a· Vossa Excelência para manifestar-lhe a 
preocupação do Colegiada diante da situação de abandono, que se 
prenuncia para dois dos mais vetustos e tradicionais monumentos 
artísticos de Belém, por saber da dedicação às aspirações do Parã 
demonstrada pelo seu representante no Senado da República." 

O Sr. Almir Pinto (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Com muita honra, nobre Senador. 

O Sr. Almir Pinto (CE)- Nobre Senador, V. Ex• aborda um assunto no 
meu entender de grande importância, porque infelizmente hã no Brasil um 
verdadeiro descaso pelos monumentos históricos. A maior indústria da Espa
nha é a chamada "indústria sem chaminés", isto porque quem vai à Espanha, 
a Madri, a Tolêdo, quem visita as plagas castelhanas encontra muita coisa 
que diz de perto à espiritualidade brasileira, o mesmo acontecendo a Portugal 
e à França. Não se visita qualquer monumento histórico daqueles países sem 
que se pague uma importância "X". Visitei a Catedral de Belém, ano passa
do; já a conhecia e levei o Senador Mendes Canale, e ultimamente minha es
posa: é um monumento que terá de ser preservado. A .reconstrução da Igreja 
de Santo Alexandre, esta que V. Ex• mencionou parece marchar a passo de 
cágado! Não é só em Belém onde vamos encontrar a_ beleza do nosso passado 
histórico. Em Cabedelo, por exemplo, nós temos o Forte de Santa Catarina 
inteiramente abandonado corno os demais espalhados pelo Brasil. Em Lis
boa, o Forte de São Jorge como o de Leiria na Espanha, numa falésia de Ser
ra estão aparelhados para receber os turistas, todos eles recuperados, 
tornando-se visita obrigatória dos turistas. Para que coisa mais bela do que o 
arquipélago de Fernando de Noronha- a Esmeralda do Atlântico? Lâ visitei 
um forte que só tem resqufcio de parede e nada mais. Por conseguinte, acho 
muito importante que V. Ex•, como Vice-Líder do Governo, e Governador 
que foi do Pará, justamente um Estado que encerra muito o passado histórico 

do Brasil, deveria fazer um apelo veemente, acredito, com o apoio de todos 
que integram o Senado Federal, para que os Governos Estaduais, o Governo 
Federal e o Ministério da Educação olhassem para os monumentos históricos 
do Brasil, reconstituindo a memória das coisa~ belas que nos foram legadas 
pelos Séculos XVII e XVIII. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Agradeço, Senador Almir Pinto o 
seu aparte. Realmente, é o objetivo do meu discurso fazer um apelo final a S. 
Ex•, o Sr. Ministro da Educação e Cultura, para que, através do órgão pró
prio, possa ajudar a recuperação desses prédios que estão hoje integrando o 
património histórico e artístico nacional. 

Indispensável é a preservação da memória histórica nacionàl e também 
um fator coadjuvante para a implementação do turismo, que é, sem dúvida 
alguma, hoje, uma das fontes mais importantes de divisas para todos os p<;lf
ses do mundo: na Europa, na América do Norte, na América do Sul, no 
Oriente e em todas as partes. 

O Sr. JarbaS Passarinho (PA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA) - Pois não, nobre Senador. Jarbas 
Passarinho-. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Eu me congratulo com o prezado com
panheiro de Bancada e de Liderança, pelo discurso que está fazendo, e gosta
ria apenas de acrescentar uma informação que pediria V. Ex• que acolhesse. 
Havendo recebido um ofício idêntico a mim dirigido pela notável mestra Pro
fessora Maria Anunciada Chaves, eu tomei a iniciativa de me corresponder 
com o Ministro Eduardo Portella. Fiz até ajuntada de cópia do oficio quere
cebera da Presidenta do Conselho Estadual de Cultura do Parâ, e não faz, 
creio eu, dez dias, recebi a resposta do Ministro da Educação e Cultura de 
que jâ tinha dado instruções ao IPHA_N, que agora se transformou em Pró
memoria, para que não só recomeçasse as obras ness~ dois monumentos que 
fazem parte do património histórico do Brasil e do Parâ, como desse a eles 
prioriedade na sua execução. Como .V. Ex• está fazendo este apelo também, 
eu gostaria de salientar que jã o Ministro foi sensível, o que evidentemente 
não prejudica, de modo algum, a interferência de V. Ex• no problema, por to
dos os títulos justificada, e a nossa solidariedade à pessoa de V. Ex•, no caso. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Agradeço a V. Ex• e a informação 
agora transmite a toda a Nação, ela vai tocar de perto aos paraenses, que sa .. 
bem do zelo, da dedicação que V. Ex• tem por tudo o que é relacionado com o 
nllsso Estado. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Muito obrigado. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Eu desconhecia esta providência. 
Louvo-a, e agora tenho certeza de que este apelo que estou formulando, aten .. 
dendo à idêntica solicitação da eminente Presidenta do Conselho Estadual de 
Cultura, irâ reforçar mais a decisão do Sr. Ministro da Educação e Cultura, 
para efetivar essas medidas. Porque um fato novo surgiu, que ~ também do 
conhecimento de V. Ex•: com as chuvas torrenciais, abundantes, que cairam 
em Belém no mês de fevereiro último, houve o deslizamento da encosta do 
chamado Forte do Castelo, lugar onde hoje estâ situado o Círculo Militar de 
Belém, ameaçando as fundações desse monumento histórico, que é o local 
onde se lançaram os fundamentos da atual cidade de Bclêm. 

Creio, portanto, que o Sr. Ministro, nesta oportunidade, poderã incor .. 
porar às providências que já adotou as que estão sendo no momento reclama .. 
das do Parâ, para recuperar e proteger de uma destruição maior o Forte do 
Castelo, que é o primeiro de todos os monumentos da terra paraense. 

O Sr. Jorge Kalume (AC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Com muito prazer. 

O Sr. Jorge Kalume (AC)- Não poderia silenciar diante da defesa que 
V. Ex• estã fazendo dos monumentos históricos da Amazônia, em particular 
da metrópole da Amazônia, que é Belém. V. Ex• tem o meu apoio e a minha 
solidariedade nessa defesa. E não é nada demais que o Governo, através dos 
órgãos competentes, Ministério da Educação e Cultura e outros, canalize re .. 
cursos para que os Estados recuperem, restaurem esses monumentos que são 
merecedores da nossa admiração, que são o testemunho da grandeza daque .. 
les que nos colonizaram e nos legaram essas obras artísticas dignas de admi
ração por todos nós. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)...,.. Muito obrigado a V. Ex• 

Tenho a certeza de que adicionada ao meu apelo a sua voz autorizada ele 
adquire maior relevo, credenciando-o ao atendimento por parte do Sr. Minis .. 
tro da Educação e Cultura. 
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Mas quero dizer a y. Ex' e _ao SenadO Feder~ que ã. preservação da me
mória nacional não há de depender exclusivamente das providências governa
mentais, das medidas que o Ministério de Educação possa adotar no Parã ou 
nos outros Estados da Federação brasileira. Há necessidade - e neste mo
mento se desenvolve uma campanha nacional com este objetivo - de que as 
comunidades se conscientizem do valor extraordinário desse patrimônio e 
possam também, através de iniciativas isoladas e do setor privado, colaborar 
para a preservação desse património. 

Quero aqui adiantar um depoimento que muito enaltece o povo de Be
lém e os paraenses. A velha catedral de Belém, como refiro neste pronuncia
mento, uma obra-prima de construção barroca, estava com o seu imenso te
lhado ameaçando ruir, atingido pelo tCmpo, através de dois séculos, quarido 
o Rotary Clube de Belém lançou a idéia da recuperação desse patrimônio, 
para evitar a destruição dos af~cc)s, das pinturas que ornam a __ sua abóbada, e 
tendo à frente a figura ao lioje Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. 
RaimUndO de Souzã- MOura, -angariou recursos que somaram mais de 
cem milhões de cruzeiros, no valor da e:Poca. com os quai; foi feita a ênconienda 
de todo material especial em madeira, telhas e a mão-de-obra, para a recu
peração do telhado e da cobertura dessa catedral que,_ senão fora esSa-proVi
dência, teria, sem dúVida alguma. ruído. 

Portanto, o povo de Belém, o povo do Parãjã deu uma contribuição hã 
mais de quinze anos, num valor que àquela época foi superior a cem milhões 
de cruzeiros, para a recuperãção-de todo o teta e da parte fundamental da ca~ 
tedral de Belém, conforme ato 'público de inauguração e placa ali aposta. Fru
to de iniciativa privada, à frente da qUal ficou o Rotary Club de Belém e cuja 
figura central foi o a-tual Ministro Raimundo de Souza Moura. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite-me V. Ex•, nobre Senador? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Pois não. 

O Sr. José Lins (CE) - Nobre Senador A.loysio Chaves, desejo 
congratular-me com V. Ex• pelo assunto que traz hoje à consideração do Se
nado, que é da maior importância. Acho mesmo que não estamos apenas di
lapidando a nossa memória histórica; estamos perdendo a nossa tradição cul
tural e até mesmo a nossa tradição familiar. Lembro-me que há alguns anos, 
os nossos lares eram ornados com os retratos dos nossos avós e pais, dos nos
sos velhos familiares, coisa de que hoje nossos filhos .se esquecem e até nós 
mesmos. Mas eu pedi o aparte para lembrar a V. Ex• que eu rendo, hoje, um 
certo preito de reconhecimento ao ex-Ministro Reis Velloso. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA) -V. Ex• tem inteira procedência. 
Peço desculpas po-r interrompê-lo, mas ia me referir a este programa especial 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da ~{epública, à época em que 
era exercida pelo ex-MinistrO Reis Velloso-, que instituiu o programa para, em 
colaboração com os Estados, fazer a reconstituição desse património históri
co no Nordeste brasileiro. A única falha nesse programa admirável foi não ter 
incluído, pelo menos, o Norte do Brasil, onde a assistência pública, nesse se
ter sempre foi precária. 

O Sr. Josê Lfns (CE)- Na realidade, o programa foi uma reivindicação 
da Superintendência do Desenvolvimento do N ardeste, poderia e deveria ser 
estendido a todo o País. Mas ele, realme~te, criou o programa, deu apoio a 
essa iniciativa e muita coisa foi. recupeÍ'ada em nossa Região. AHás, lembro
me de que, há dois anos, quando de grandes enchentes em Minas Gerais, que 
quase destruíram ruas em OUrO Preto, houve um apelo de várias autoridades 
para que o programa se- estendesse àquela cidade, o que foi feito, se me não 
engano. Conte V. Ex' com a minh·a solidariedade, e com o meu reconheci~ 
menta da relevância dO assunto de seu discurso. -

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA) - Agradeço o pronunciamento de 
V. Ex•, sobretudo como ex-Superintendente da SUDENE, e a referência 
oportuna que faz a esse programa que infelizmente não incluiu o Norte do 
Brasil. 

Mas Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejo dar, ainda que em rápidas 
pinceladas, uma idéia para o Senado a respeito desses dois monumentos de 
Belém, que estão abandonados e para os quais estou pedindo atenção especial 
do Governo Federal. 

A atual Igreja de Santo Alexandre foi ~dificada no local em que se fun
dou, em 1616, a cidade de Belém. Primeiro, uma simples ermida; depois, mo
desta Capela, sob a invocação de São Francisco _de ?'avier, ao lado do Colé
gio Santo Aiex3ndre, a qual, após sucessivos melhoramentos, foi sagrada a 21 
de março de 1719, pelo terceiro bispo do Maranhão e Grão-Pará, D. José 
Delgarte. Da pequena e tosca Ermida à bela Igreja de Santo Alexandre, de· 
correu mais de um século, durante o qual devotados sacerdotes da Compa
nhia de Jesus- devendo-se mencionar, entre eles, pelo seu grande valor e no
toriedade, o Padre Antônio Vieira e o Irmão LeigO João Xavier Traer- e ar-

tistas oriundos de Portugal e outros recrutados entre mestiços e índios, em 
Belém, realizaram o prodígio de construir um dos mais belos templos do Bra
sil Colonial, dentro do qual destacam-se de maneira incontrastável os traba
lhos de talha dos púlpitos e dos retábulos do altar-mar e os do cruzeiro, que 
são verdadeiros tesouros artísticos. 

Augusto Meira Filho, com a competência de historiador e a sensibilida
de de poeta, em excelente estudo sobre "A Capela de Santo Alexandre" (Re
vista de Cultura do Parã, ano 1, n9 4), assim ressalta a participação dos nati
vos nos serviços de embelezamento desse templo: 

_ "Auxiliand!), observando, atendendo aos mestres, aos esculto
res, aos padres, sentindo a cada instante o modus faciendi, o proces
so adotado pelos executores de semelhantes obras-primas, o silvíco
la, inteligente, constante tímido, apreciava, somava gestos e exem
plos recebidos em seu lab-or diário c, ·aos poucos, tornar-se~ia, ele 
próprio, artesão, operário, artista, entalhador e -executor dos deta
lhes que lhe impunham os padres-mestres, os responsáveis pelas 
obras de acabamento do templo. Sente-se em toda a sua pujança, 
em toda sua magnificência, essa participação do índio, aplicando, 
ecologicamente, e sem o sentir, nas volutas dos pilares, nos adornos 
superficiais, nos recantos das arcadas, na decoração barroca que a 
idéia jesuíta projetara à forma e ao volume do altar-mar, efetiva
mente, executado pelos artistas ocidentais, àquelas que, ainda ago~ 
ra, se observam nos retâbulos, nas volutas, suntuária caracteristica 
do barroco dinâmico, cantante, agreste, modular, que a alma indí
gena, ao lado da influência importada, fixou de maneira eloqUente e 
soberba. Notem-se uma e outra obra, com o cuidado indispensável 
a essa observação: o altar-mar, delicado, sutil, repousante, como os 
púlpitos, parece bailar, delicioSamente leve no espaço claro-~curo 
da nave única, numa espécie de .. allegro", quase uma fantasia. Essas 
duas obras-primas participam da alegria, da comoção, do êxtase do 
observador que ali penetra para sentir sua leveza, seu "sorriso", sua 
"bênção''! Não é sem muita razão que artistas, intelectuais, poetas e 
sâbios deixam à nave de Santo Alexandre, a promessa de voltar e o 
desejo secreto de não sair de seu ambiente e de suas sombras". 

E a seguir completa essa inspirada descrição: 

"Nota~se nesse altar um barroco agressivo que reflete a alma 
amazónica, torturada, nos frutos, nas aves, nas palmas, nas fibras 
que envolvem e contornam com rudeza em contravolutas de cipós, 
as hastes, as colunas, fustes e consolos em toda a concepção artística 
nascente, inspirada nos moldes ocidentais do primeiro altar. Em 
troca de folhas de acanto. parreiras, cachos de uvas, flores singelas, 
aves e querubins do paraíso, figuras celestiais entre nuvens ou cáli
dos bouquets. o nosso artista, o artesão saído da floresta, dominado, 
vencido, dirigido pela conquista, mas livre para extravasar suas má
goas e suas dores, fixa na escultura eterna os nossos pássaros, as 
n-ossas cores, os nossos frut-os, num entrelaçar vigoroso de beleza in
vulgar. ê o espírito da mata, a voz temente das pororocas, o rugido 
feroz que vem do sertão para se f1Xar na arte luxurtante da floresta 
virgem e majestosa!" 

Deplorável é também o estado em que se encontra o velho Convento das 
Mercês. 

Ernesto Cruz, um dos mais competentes historiadores da Amazônia e, 
em particular, do Parã, em seu admirável livro .. As Igrejas de Belém", assim 
se reporta à construção do Convento das Mercês: 

.. Quando Pedro Teixeira regressou da gloriosa expedição ao 
Amazonas, trouxe em sua companhia, entre outros, dois religiosos 
da Ordem Calçada de Nossa Senhora das Mercês: Frei Pedro de La 
Rua Cirne e Frei João da Mercê. Esses mercedãrios, enquanto os 
demais religiosos da expedição prosseguiam viagem para a Europa, 
deixavam-se ficar em Belém, iniciando, no ano de 1640, a cons
trução da Igreja e Convento das Mercês. Era de taipa de pilão com 
cobertura de palha." 

Essa obra mais que trissecular foi ampliada e restaurada de acordo com 
o desenho do arquiteto italiano Antonio José La:Qdi,já na segunda metade do 
século XVIII. 

Esse Convento, depois de confiscado aos frades mercedários no reinado 
de D. José I, por ocasião da exp-ulsão dos jesuítas, foi iricorporado ao patri
mónio da Coroa, tendo sido, mais tarde, na revolução da Cabanagem, palco 
de lutas sangrentas. Abrigou entre suas seculares paredes a Alfândega, o 
Quartel Militar e Arsenal de Guerra, Recebedoria de Rendas Internas, a De-
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legacia Fiscal do Ministério da Fazenda e, por último, mediante cessão tem
porária, em parte do prédio, a Secretaria de: Estado da Fazenda, que desde 
I978 dele retirou-se. 

Atualmente, depois -do grande incêndio que destruiu, sobretudo, a ala 
que faz frente à Ruà Gaspar Viana, em prolongamento à frente para a Praça 
Visconde do Rio Branco, está esse portentoso ediffcio abandonado, em esta
do precaríssimo, inclusive o bloco, ao longo da Avenida Castilho França, vol
tado para a baía de Gilajai-â. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, a razão de se"r deste pronunciamento é 
para concluí-lo formulando veemente e caloroso apelo ao Sr. Ministro da 
Educação e Culturã. e ao Sr. Aloísio Magalhães, Presidente do Instituto do 
Património Histórico c Artístico Nacional, ambos homens de cultura e devo
tados à causa pública, no sentido de que tomem medidas urgentes para salvar 
da destruição os dois grandes monumentos já. referidos: a Igreja de Santo Ale-. 
xandre e o Convento dos Merccdârios. E o façam de maneira imediata, sim
ples e eficaz, celebrando convênios, contendo a ~n~j~pensâvel provisão de re
cursos financeiros, com a Universidade Federal do Pará, para acelerar e com
plementar a recuperação da Igreja de Santo Alexandre, transformando-a em 
Museu de Arte Sacra do Parã; e com o Govern-o do Estado, através de sua Se
cretaria de Cultura, Desportos e Turismo - ouvidos, em ambos os c~sos, o 
IPHAN e o Conselho Estadual de Cultura - para recuperação e utilização 
adequada do vetusto prédio do antigo Convento dos Mercedârios. 

O Sr. Itamar Franco (MG) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Com muita satisfaÇão, nobre Sena
dor Itamar Franco. 

O Sr. ltamar Franco (MG)- Cumprimento V. Exo pela defesa da pre
servação da memória nacional, sobretudo quando lembra essas obras históri
cas. Por outro lado, aproveito, se V. Ex• me permite, a oportunidade que me 
enseja seu pronunciamento, qUando todos falamos dessa preservação, para 
declarar que apresentei à Casa projeto visando à criação do Museu do Sena
do Federal, exatamente dentro do conceito que~· Ex• faz da defesa da pre
servação da memória nacional. Quando vejo, entãO V. Ex• tambêm fazer este 
apelo- apelo a que junto, se V. Ex• me permite, ~in~a VI_)Z- à~ autoridades 
governamentais, ... -

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA) - Muito me honra. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- ... a tristeza me sacode, pois sinto que o 
meu projeto sequer mereceu a devida consideração do Senado Federal, parti
cularmente da Mesa do Senado, pois se encontra af, dormindo nas gavetas 
das nossas Comissões. Ox3Iá, Senador Aloysio Chaves, vozes como a de V, 
Ex•, que defendem a preservação da memória nacional, possam encontrar 
eco, porque precisamos realmente defen~er O nosso patrimônio histórico e 
artístico. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA)- Tenho eerteza, nÓbre Senador Ita
mar Franco, de que o projeto de V. Ex• não estâ fadado ao insucesso, por
quanto a Mesa do Senado, inclusive jã revelou sensibilidade com relação a 
esse problema, quando organizou, embora de forma empírica, um núcleo des
se Museu, apresentado quando da inauguração de novas dependências no co
meço deste ano. No entanto, essa iniciativa não exclui, pelo contrário, re
força a idéia básica contida na oportuna proposição de V. Ex• 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, hã hoje, no Brasil uma firme tomada de 
posição para solvar o que se denomina, de maneira correta e expressiva, a me
mória nacional. 

Em todos os Estados, nomes respeitáveis entre nossos professores, artis
tas, intelectuais, estudantes, jornalistas, empresárioS -e en.tidades voltadas 
para esse setor, empreendem meritória campanha que visa a impedir que de
sapareçam, pela nossa incúria e insensibilidade ciyica, o melhor acervo que 
reunimos ao longo de vãrios séculos na formação da cultura brasiJeira.A des
truição desse patrimônio, 3inda que parcial ou circunscrita a determinada re
gião desfigura este País e abre inconcebível hiato entre o passado e o futuro 
que desejamos construir para o Brasil. 

Esta ê, pois, uma campanha patriótica, ternado este vocábulo no seu 
mais Iídimo sentido. E ao fazê-lo recordo estas palavras extraídas de discurso 
de Henri Robert, proferidas em nome da Academia Francesa, em homena
gem ao Presidente Favre, da França: 

"o verdadeiro patriotismo, dizia Fustel de Coulanges, não po
deria compreender-se sem o conhecimento e o amor do passado, 
sem uma espécie de religião das lembranças gloriosas que consti
tuem o nosso património histórico. Só assirD. s~ entrelaçam as ge
rações sucessivas; elas comungam num mesmo ideal de honra e se 
enraízam profundamente na terra natal". 

Era Q que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas. O orador é 
cumprimentado.) 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

José Guiomard- Eunice Michiles- Evandro Carreira- Aloysio Cha
ves~- Gabriel Hermes- Josê Sarney- Alberto Silva- Helvldio Nunes
Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- Aderbal Jurema
Teotônio Vilela - Lomanto Júnior - Amaral Peixoto - Hugo Ramos -
Murilo Badaró- Tancredo Neves- Franc.o Montoro- Orestes Quércia
Henrique Santillo- Benedito Canelas- Vicente Vuolo- Pedro Pedrossian 
-José ij..icha- Leite Chaves- Jaison Barreto- Lenoir Vargas- Tarso 
Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Atravês da Mensagem n' 48, de 
I980, o Senhor Presidente da República submete 1Í~de!iberáçi!o do Senado a 
escolha do Dr. Romildo Bueno de Souza para exercer o cargo de Ministro do 
TribUnal Federal de Recursos, na vaga destinada a magistrados ou membros 
do Ministério Público dos Estados e do DiStritO Federal, deçorrente da apo
sentadoria do Ministro Márcio Ribeiro. 

Para apreciação da matéria, a Presidência convoca sessão extraordinária 
a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos. 

te. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estã finda a Hora do Expedien-

Pas_sa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item I: 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 51, 
de I976 (no I .2I4j75, na Cada de origem), que dispõe sobre a fabri· 
cação de detergentes não-biodegradâvei~. nas condições que especi
fica, tendo 

PARECERES, sob n's 675 a 677, de 1976, e 857 a 860, de 1979, 
das Comissões: 

-de Economia- 19 pronunciamento: favorável nos termos de 
substitutivo que oferece; 29 pronunciamento: contrário à emenda de 
Plenário; 

-de Constituição e Justiça- 19 pronunciamento: pela consti
tucionalidade e juridicidade do substitutivo da Comissão de Econo
mia; 29 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade da 
emenda de Plenário; 

-de Saúde- 19 pronunciamento: favorável ao substitutivo da 
Comissão ~e Economia; 29 pronunciamento: contrário à emenda de 
Plenário; e 

- de Segurança Nacional (audiência solicitada pela Comissão 
de Saúde}, ouvido o Ministério do. Interior, favorável ao Projeto e 
ao substitutivo da Comissão de Economia e contrário à emenda de 
Plenário. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão de 16 de março de 1977 
com apresentação dé emenda em Plenário. 

Em votação o substitutivo, que tem preferência regimental, sem prejuízo 
do projeto e da emenda-·a dC oferecida. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substitutivo ficam prejudicados o projeto e a emenda de Ple

nârio. 
A matéria irá à Comissão de Redação a fim de ser redigido o vencido 

para o turno suplementar. 

E o seguinte o substitutivo aprovado. 

EMENDA No I - CE 
(Substitutiva) 

Dê-se ao Projeto a seguinte redação: 

Dispõe sobre a fabricação de detergentes biodegradáveis, nas 
condições que especifica, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. J9 As empresas industriais do setor de detergentes somente pode
rão produzir detergentes não-poluidores (biodegradãveis). 

Art. 29 A partir da vigência desta Lei, fica proibida a importação de 
detergentes n.ão-biodegradáveis. 
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Art. 39 O Ministério da Saúde não concederá novas licenças, ou pror
rogação das atuais, de saneantes não-biodegradáveis. 

Parágrafo único. A eXposição à venda ou entrega ao consumo de pro~ 
dutos sem a licença de que trata este artigo constitui infração capitulada no 
Decreto-lei n9 785, de 25 de agosto de 1969, sujeitando-se o infrator ao pro
cesso e penalidades previstos nesse diploma leg~l, sem prejuízo das de_mais 
sanções penais. 

Art. 49 Os rótulos dos produtos de que trata esta Lei conterão dizeres 
explfcítos sobre o seu modo de usar e as cautelas necessârias, a fim de preve-
nir ou evitar casos de agravos à saúde. 

Art. 5• Fica fixado o prazo de 3 (três) anos para adaptação das indús· 
trias referidas no art. I' às exigências desta Lei. 

Art. 69 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publ~cação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 564, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando o dcsarquivamento do Pro
jeto de Lei do Senado n9 298, de sua autoria, que modifica a ce
dação do art. 3• da Lei n• 4.090, de 13 de julho de 1962, que insti
tuiu a gratificação de Natal para os trabalhadores. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a trami

tar normalmente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 565, de 1979, 
do Senador Orestes Quércia, solicitando Ó desarquivarnento do Pro
jeto de Lei do Senado n9 299, de 1978, de sua autoria, que altera a 
redação do art. 37 da Lei n• 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei 
Orgânica da Previdência Social. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do requerimento que vem de ser aprovado voltará à 

sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 566, de 1979, do 
Senador Orestes Quêrcia, solicitando o desarquivamCnto do Projeto 
de Lei do Senado n9 307, de 1978, de sua autoria, que revoga o 
Decreto-lei n• 1.632, de 4 de agosto de :978. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Sen(!.dores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento que acaba de ser aprova

do será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item S: 

Discussão, em turno único (apreciação preliminar da constitu
cionalidade e jurídicidade, nos termos do art. 296 do Regimento In
terno), do Projeto de Lei da Câmara n• 43,de 1979 (n• 2.802/76, na 
Casa de origem), que fixa jornada especial de trabalho para ? mu~ 
lher que tiver excepcional sob sua guarda· ou respo1_1sabilidade, in
troduzindo parágrafos no art. 374 da Consolidação dã.s Leis do Tra~ 
balho, tendo 

PARECER, sob n• 1.217, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça (audiência solicitada pela Comissão 

de Legislação Social), pela inconstituciOnalidade e injuridicidade. 

Em discussão o projeto, em turno único, quantO à- constitUcionalidade e 
juridicidade. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores ·que o a·provarn permaneÇam· Sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. . . . . .. ·-·· .. .. -· - -
A matéria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

.E o seguinte o projeto rejeitado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 43, de I979 

(N• 2.802(76, na Casa de origem) 

Fixa jornada especial de trabalho para a mulher que tiver excep
cional sob sua guarda ou responsabUidadeJ introduzindo parágrafos no 
art. 374 da Consolldação das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• O art. 374 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n9 5.452, de }li' de maio de 1943, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos: 

"Art. 3(4 ......••.........•.••.•..•............••...... 
§ I• A duração do trabalho da mãe de excepcional que, com

provadamente, esteja sob sua guarda, ~ de seis horas diárias. 
§ 2• A jornada de trabalho prevista no parágrafo anterior é a 

mesma para a mulher que, em virtude de decisão judicial, tenha ex
cepcional sob sua guarda ou responsabilidade. 

§ 39 A redução da jornada de trabalho, determinada nos pará
grafos precedentes, em nenhuma hipótese implicará diminuição sa
larial, cumprindo ao empregador efetuar o pagamento ·integral da 
remuneração devida à mulher beneficiada. 

§ 4~ As importâncias correspondentes às duas horas reduzidas 
na duração normal de trabalho poderão ser deduzidas, pelo empre
gador, do montante a ser recolhido ao Instituto Nacional de Previ
dência Social - INPS, a titulo de conltibuições previdenciíírias." 

Art. 2• O Poder Executivo baixará o Regulamento da presente lei den
tro de sessenta dias contados da data de sua publicação. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
166, de 1979, do Senador Franco Montoro, que estipula prazo para 
a conclusão de inquérito relativo a apuração de falta grave do em
pregado estável, tendo 

PARECER, sob n• 1.146, de 1979, da Comissão: 
- de Red.ação, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro~a encerrada. 
Encerrada a discussão o projeto é dado como definitivamente aprovado, 

de acordo com o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

P o seguinte o projeto aprovado 

Redação do vencido para o segundo turno regimental do Projeto 
~e Lei do Senado n9 166, de 1979, que estipula prazo para a conclusão 
de inquérito relativo a apuração de falta grave do empregado estável. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. }9 A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto

lei n9 5.452, de }9 de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alte
rações: 

"Art. 494. 
§ 19 O inquéritO a que se refere este artigo será processado em 

ritO s·umarís.simo;-devendo estar concluído em 2 (dois) anos, no má
ximo, a contar da distribuição da inicial. 

§ 29 Não concluído o inquérito no prazo previsto no parágra
fo anterior, __ o enipregaqor será o"f?rigado a rel!.dmitir o empregado 
no ·cargo que ocupava ao ser suspenso, com os salários e demais 
vantagens devidas a partir dessa readmissão.'' 

.......... ,. ... , ... ~· ........ ;. .... ~ .•......... · ............. . 
"Art. 495. Reconhecida a inexistência de falta grave pratica~ 

da pelo empregado, e não tendo ocorrido a hipótese do parágrafo 29 
do artigo anterior, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no ser
viço e ·a pagar-lhe os salários e demais vantagens a que teria direito 
no período da suspensão. 

Parágrafo único. Caso, por força do disposto no parãgrafo 29 
do artigo anterior. o empregado jâ tenha sido readmitido, o empre~ 
gador deverã efetuar o pagamento previsto neste artigo, com refe
rência ao pe.rfodo compreendido entre a data da distribuição da ini
dal do ~nquêrito e i da readmissão." 
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Art. 2.., O disposto no parágrafo 19 do artigo 494 da Consolidação das 
Leis do Trabalho se aplica aos inquéritos em andamento, que deverão estar 
concluídos no prazo mâximo de 2 (dois) anos, a contar da vigência do presen
te diploma legal, sob pena de efetivar-se a readmissão a que se refere o pará
grafo 29 daquele artigo. 

Art. 39 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam~se as disposições- em- contfârio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
80, de 1977, do Senador Orestes Quércia, que acrescenta parãgrafo 
ao art. 774 do Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passando 
a ser }9 o parágrafo único, tendo 

PARECER, sob n• 321, de 1978, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ejuridici

dade, nos termos de substitutivo que apresenta. 

Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada adis

cussão. 
Em votação o substitutivo que tem preferência regimental. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau-

sa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutivo fica prejudicado o projeto. 
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o venCido para o se

gundo turno regimental. 

.t o seguinte o substitutivo aprovado 

EMENDA N• 1-CCJ 
(Substitutivo) 

Acrescenta parágrafo ao artigo 774 do Decreto~lei n9 5.452, de }9 

de maio de 1943. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 O art. 774 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943, passa a viger com o seguinte 
§ 29, renumerando-se o atual parágrafo único para § 19: 

"§ 1' .............................................. . 
§ 29 A notificação postal somente será---Considerada recebida 

mediante prova nos autos." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 8: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
187, de 1979, do Senador Aloysio Chaves, que revoga o§ 39 do art. 
899, do art. 902 e seus parâgtafos, e modifica a redação da alínea f 
do inciso I do art. 702, da alínea b do art. 894, da alínea a do art. 896 
da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como do art. 99 da Lei 
n• 5.584, de 26 de junho de 1970, tendo 

PARECERES, sob n•s 984 e 985, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici

dade; 
- de Legislação Social, favorável. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Aloysio Chaves. 

O SR. ALOYSIO CHAVES (PA. Para discutir.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

Trata-se de um projeto de lei, de minha autoria, introduzindo algumas 
alterações na Consolidação das Leis do Trabalho. 

Este pmjeto -meieceü a aprovação das Comissões Técnic!is do Senado e 
foi acompanhado de uma ampla justificação que demonstra ser realmente in
dispensável, mesmo antes da apreciação, em tempo oportuno, do novo proje
to da CLT, introduzir nela, de pronto, estas alterações. O projeto, em .. parte, 
dã cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em represen
tação promovida pela Procuradoria-Geral da República, interpretação essa 
que fulminou o prejulgado da Justiça do Trabalho, que era admitido com 
base no§ 19 do art. 902 da CLT, com carâter impositivo, com carâter norma
tivo, e procura adequar não só a Consolidação como também legislação pos
terior a essa decisão, admitindo o regime de súmulas, corno está em vigor no 
Supremo Tribunal, para melhor interpretação de dispositivos legais. 
' 

Eu me dispenso de ler esta justificação que estâ baseada na opinião abali
zada do ilustre jurisconsulto e magistrado, Ministro Mozart Victor Rus~oma
no. Mas, quero apenas ressaltar a oportunidade, a conveniência, eu diria qua
se a urgência de que essas alterações sejam feitas para Uniformizar a interpre
tação de certos dispositivos legais e, portanto, a jut:isprudência dos tribunais 
trabalhistas. 

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

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão o proje
to. (Pausa.) 

Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada 
a discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A maréria voltarâ oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 
I:. o seguinte o projeto aprovado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
No 187, DE 1979 

Revoga o § 39 do art. 899, o art. 902 e seus parágrafos, e modifi~ 
ca a redação da alínea "f" do inciso I, do art. 702, da alínea "b" do 
art. 894, da alínea "a" do art. 896, da Consolidação das Leis do Tra~ 
balho, bem como do art. 99 da Lei n9 5.584, de 26 de junho de 1970. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Ficam reVogadas as disposições contidas no§ 39 do art. 899 e no 

art. 902 e seus parãgrafos, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
p61o Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943. 

Art. 2.., A alínea f do inciso I do art. 702, a alínea b do art. 894 e a alínea 
a do art. 896, da Consolidação das Leis do Trabalho, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 702 ............................................ . 
i- ................................................ . 

f) estabelecer súmulas de jurisprudência uniforme, na forma 
prescrita no Regimento Inte~no." 

"Art. 894. . ......................................... . 
a) .................................................. . 
b) das decisões das Turmas contrárias à letra de lei federal, ou 

que divergirem entre si, ou da decisão proferida pelo Tribunal Ple
no, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula 
de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho." 

"Art. 896. . ......................................... . 
a) derem ao mesmo dispositivo legal interpretação diversa da 

que lhe houver dado o mesmo ou outro Tribunal Regional, através 
do Plano ou de Turmas, ou o Tribunal Superior do Trabalho, em 
sua composição plena, salvo se a decisão recorrida estiver em conso
nância com súmula de jurisprudência uniforme deste." 

Art. 3• O art. 9• da Lei n• 5.584, de 26 de junho de 1970, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

uArt. 99 No Tribunal Superior do Trabalho, quando o pedido 
do recorrente contrariar súmula de jurisprudência uniforme deste 
Tribunal já compendiada, poderão Relator negar prosseguimento 
ao recurso, indicando a correspondente súmula." 

Art. 49 Esta Lei entrarã em vigor na data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 9: 

Di~ç~s~ão, C::JP. prj,m_!:~~o Jl!rri_q_(ªPJ~!~ç_i\_o_gr~li!IÚ!l_~r_Q.ª ç_q_l!_~lj-:_ 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n' 170, de 1979, do Senador Pedro Simon, 
que altera as Leis de n•s 4.131, de 3de setembro de 1962,4.390, de 
29 de agosto de 1964, e Lei n• 4.728, de 14 de julho de 1965, que dis
ci"plinani a aplicaÇão do capital estrangeiro e as remessas de valores 
para o exterior, e dá outras providências, tendo 

PARECER, sob n' 972, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido d_o Senador'Cunha Lima. 

Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 19-Secretârio. 
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.S lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 16, DE 1980 

Nos termos do art. 310, alínea Hc", do Regimento Interno, requeiro 
adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n~ 170, de 1979, a fim 
de ser feita na sessão de 28 do corrente. 

Sala das Sessões, 12 de março de 1980.- Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- De acordo com a deliberação do 
Plenário a matéria voltará à Ordem do Dia na sessão do próximo dia 28 de 
março. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -Item 10: 

Discussão, em primeiro turno {apreciação preliminar da consti~ 
tucionalidade nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n• 171, de 1979, do Senador Agenor Ma
ria, que estabelece regra sobre o valor da remuneração dos servido~ 
res da administração indireta da União, tendo 

PARECER, sob n• 1.218, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à constitucionalida
de. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra declaro encerrada a 
discussão. 

sa.) 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram•permanecer sentados. (Pau-

Rejeitado. 
A matê~ia vai ao Arquivo. 

E o seguinte o projeto rejeitado. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 171, OE 1979 

"Estabelece regra sobre o valor da remuneração dos servidores 
da Administração Indireta da U nfão." 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 19 A remuneração dos servidores de órgãos da Administração In
direta da União, em nenhuma hipótese poderá ser superior à atribuída aos 
ocupantes de cargos ou funções de mesma denominação ou mesmas atri
buições, da Administração Direta. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, considera-se: 
a) remuneração - os vencimentos ou salários do servidor, acrescidos 

das vantagens inerentes ao cargo, emprego ou função; 
b) órgãos da Admifiistração Indireta - as autarquias, empresas públi

cas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público. 
Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Departamento Administrativo 

do Pessoal Civil - DASP, regul~mentarã esta lei no prazo de 90 (noventa) 
dias. 

Art. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria constante 
da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra ao nobre Senador José Richa, por cessão do Senador 

Evandro Carreira. 

O SR. JOSt RICHA (PR. Pronuncia a· segu-iflte discurso. Sem revisão 
do orador.) -Sr. Presidente e Srs. Senadores: _ 

Os jornais, nesSes últimOS -dlãs, têm comentado muito uma transação de 
terras, envolvendo uma área muito grande. Gostaria de que esta Casa, que é· 
responsável por aprovação de projetas de alienação de terras acima de 3 mil 
hectares, não deixasse a matéria passar pa:r aqui em branco, embora eu con~ 
sidere o assunto já quase que esgotadO, uma vez que, ainda na fase da tran
sação, sobretudo na Câmara dos Deputados, foi 3:mplamente debatido, ca
bendo a iniciativa de trazer ao CongrC:sso Nacional o debate desta matéria ao 
meu coestaduano e colega de representação neste Congresso, o brilhante 
economista e professor iuliversítãrio Deputado Hélio Duque. 

Pelo que se lê nos jornais de hoje, parece que a transação já está encerra
da, se esgotou, não houve negócio, Mas, Sr. Presidente, o simples registro jã 
valeria a pena, e, mais do que regis-tro, seria, a meu ver, _importante voltar a 
abordar a matêria, porque pode ser que se previna com relãção a outras enor
mes provações iguais a esta que, se deixam muito ã desejar no plano legal, se
riam um desastre no plano moral. 

Quais são os órgãos envolvidos nesta transação? A Cotriguaçú, a Sharp • 
o INCRA e o Ministêrio da Agricultura. Pelo menos o noticiário dos jornais 
envolvem esses órgãos ou empresas. Vamos começar conceituando o que são 
esses órgãos. A Cotriguaçú é uma central de cooperativas do meu Estado, que 
congrega sete filiadas, sete cooperativas que se füiam a essa central, com mi
lhares de associados, todos eles médios e pequenos proprietários rurais. A 
Sharp é uma empresa que a contradição das informações não nos permite 
qualificá~la devidamente, porque para alguns, sobretudo para o Deputado 
Hélio Duque, que foi quem iniciou a denúncia no CongressO Nacional sobre 
este assunto a Sharp é uma empresa multinacional. Inclusive, faz referência a 
uma publicação de um órgão insuspeito, porque tem sido o órgão freqU~nte
mente, amplament~ consultado pelo próprio Governo, reconhecido como ór
gão legítimo e idôneo, que é o Guia INTERINVEST. E este, na sua pâgiria 
541, conforme exibia o Deputado HéJio Duque. dizia que, no registro do nú
mero de multinacionais, espalhadas pelo mundo inteiro, a Sharp está relacio
nada entre essas empresas multinacionais. Entretanto, o presidente da empre
sa e o próprio INCRA, para surpresa nossa, assumindo a defesa dessa empre
sa, não sei por que razão,- mas o próprio INCRA _alega que esta empresa tem 
100% de capital nacional. O juízo dessa qualificação, deixo para os meus 
nobres e muito mais competentes colegas. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- E esta Cmpresa, aqui no Brasil, se dedica a 
que ramo de atividade? 

O SR. JOSJ!: RICHA (PR) - ~ um conglomerado de empresas e pelo 
que todos nós, leigos do assunto, temos conhecimento, a sua principal ativi
dade é no ramo eletrônico. A sede dessa empresa, com o mesmo nome, pelo 
menos, é Osaka, no Japão. 

Sr. Presidente, quais seriam os outros órgãos envolvidos? O INCRA. O 
que é o INCRA? Instituto Nacional de Colonização c Reforma Agrária, su
bordinado ao Ministério da Agricultura. E do Ministêrio da Agricultura, 
quem é o titular? O Sr. Amaury Stabile, e~-diretor dessa empresa Sharp. 

Outra contradição, Sr. Presidente. O próprio Ministro da Agricultura, 
numa entrevista que, hoje, os jornais publicam, diz que não tem nenhumu li
gação, que, a partir do instante em que tomou posse como Secretário-Geral 
do Ministério da Agricultura, na primeira etapa, elejã havia se desvinculado 
da empresa. Não era mais diretor, não tinha nada mais com a empresa. En
tretanto, o próprio presidente da empresa alega que o Sr. Amaury Stabile 
continua sendo acionista de uma das empresas do grupo, da financeira do 
grupo, com 10% do seu capital, equivalente, se não me engano, a 5 milhões e 
poucos de cruzeiros, e a sua mulher também com mais 5% das.ações desta em
presa do grupo Sharp. 

E ainda mais, Sr. Presidente, o filho do Sr. Amaury Stabile, Ronald Sta
bile, continua como um dos diretores de uma das emp!'esas desse grupo. E 
ainda há poucos dias, 4 ou 5 semanas, uma revista publicava uma entrevista 
de um dos diretores da Sharp dizendo que o Sr. Ministro da Agricultura, 
Amaury Stabile, estava apenas emprestado ao Governo porque a empresa 
não abriria mão do seu "passe". Esta a declaração. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOS(; RICHA (PR) - Com muito prazer, nobre Senador José 
Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador José Richa, às vezes me impres
siona a facilidade com que a,lgumas âreas tentam manchar a honorabilidade 
de pessoas que, afinal de contas, não merecem julgamentos apressados feitos 
de público. Reconheço que o Congresso tem a obrigação de fiscalizar o Gover
no, os seus atos e as suas ações."Masjogar, simplesmente com a honrabilida~ 
de ___ pessoal dos homens, é responsabilidade muito séria. O assunto que 
V. Ex• levanta no Senado, já foi ontem levado à Câmara e ali debatido, com 
esclarecimentos do Deputado Jorge Arbage. Hoje o próprio Ministro da 
Agricultura vem aos jornais pronunciar-se sobre o caso. Ele realmente traba
lhou com a SHARP, mas já não trabalha. não tem mais vínculo empregatício 
com essa empresa. A SHARP participou de uma concorrência no INCRA. 
Ora, Sr. Senador, se qualquer um de nós que tenha trabalhado em determina~ 
da empresa, estã condenado a não aceitar qualquer cargo de Governo, sob 
pena de acusações de essas empresas negociarem com Poder Público, então a 
coisa torna-se muito diflcil. Então joga-se com a honorabilidade de um ho
mem, rnanchandowa de público, sem maior anâlise, mesmo depois que esse 
homem vem a público para se explicar. Nobre Senador, acho que a honra 
alheia é uma coisa preciosa-. Deixo o meu protesto contra as maledicências 
hoje assacadas contra o Sr. Ministro da Agricultura e tenho a plena e absolu
ta certeza de que S. Ex• nada tem a ver com tais acusações. 

O SR. JOSÉ RICHA (PR) - Primeiro, ao responder ao Senador José 
Lins, quero dizer que não estou fazendo nenhuma acusação. Por enquanto. 
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estou me atendo, exclusivamente, ao relat6rio dos acontecimentos e fazendo 
a ressalva que, nos dois pontos contraditórios, deixo a julgamento dos meus 
colegas. Então, é V. Ex• que estâ se apressando e julgando o Ministro da 
Agricultura. Eu, atê agora, não julguei o Ministro da Agricultura e nem pre
tendo julgá-lo. Aliâs, longe de mim, a intenção de julgar quem quer que seja. 

O Sr. José Lins (CE)~ V. Ex• divulga em Plenário uma acusação que ê 
feita lã fora e, pelo que vejo, a patrocina. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Não estou fazendo acusação nenhuma, es
tou apenas fazendo um relatório, que houve. E me permita o Senador José 
Lins, em socorro da sua própria argumentação, dizer que V. Ex• estâ, inclusi
ve, equjvocado. A SHARi> não está partieip.ãrtdo de nenhuma concorrência junto 
ao INCRA, a SHARP estã comprando de uma outra empresa particular uma 
área de 1 milhão de hectares, aproximadamente, são 985 mil hectares. 

O Sr. José Lins (CE)- Se V. Ex• me permite? De qualquer forma deve 
ter havido concorrência porque essa é a sistemática usual junto ao INCRA. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Mas nobre Senador José Lins eu, quem sa
be, seja até um dos primeiros a reConhecer que há, sobretudo, sobi-e "os políti
cos, muitas inverdades assacadas, comprometendo inclusive a honorabilida
de. E eu sou um dos primeiros a protestar, seja ele de que partido foi-. 

O Sr. José Lins (CE) - E é o que eu estou fazendo. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR) - Eu, em princípio, acredito piamente em 
todo político, que ele seja um idealista e que ele seja honesto e correto, como 
deve ser qualquer homem político. A prova em contrário tem que ser dada 
por ele, não por mim. Então eu já parto desse princípio e tenho muita pre
caução ao fazer qualquer tipo de acusação, sem que eu tenha provas materiais 
insofismáveis, eu sou incapaz; ao longo da minha vida pública- está af para 
se comprovar a qualquer momento - de fazer qualquer tipo de acusação a 
um homem público. · 

Entretanto, eu nem bem começo a relatar os fatos e vem já V. Ex• todo 
pressuroso e já faz o seu prejulgamento, dizendo que o Ministro está fazendo 
uma transação que é normal. Não é: normal não, Senador José Lins. Isto não 
é uma transação nOrmal. 

O Sr. Josê Lins (CE)- Em primeiro lugar não é o Ministro que está fa
zendo uma transação, e sim, um órgão subordinado a seu Ministério. Mas, 
nobre-senaaõr; v.--Ex•-ná-âC-cciiiVir"que o·Símpies rato- ae·v.--s-xnrazer-o CiSO 
ao Plenário, contém em si uma séria acusação ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O Sr. José Lins (CE) - ... e vem V. Ex• dizer que me apresso em trazer o 
fato aqui. É claro que me apresso.~ claro porque, afinal de contas, põe-se em 
dúvida a honra de um homem que não merece, ao meu ver, julgamento preci
pitado. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Eu não ficarei polemizando com o nobre 
Senador José Lins, porque S. Ex• é mestre em nos faZer perder o tempo do 
discurso ou, então, nOs desviar do motivo prinCipal. 

O Sr. José Lins (CE)- Não foi esta a ininha intenção, Ex• 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Eu estou, ainda, na primeirlssima etapa do 
meu discurso, ao qualificar as empresas envolvidas nesse negócio, e, ainda, 
trarei outros elementos para, depois, então, não eu fazer o julgamento, mas 
V. Ex•s inclusive. 

Mas, eu concedo o aparte, com muita honra, ao meu nobre Líder, Sr. Se
nador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Nobre Senador José Richa, o fato do as
sunto ter sido debatido na Câmara e hoje V. Ex• estar dele tratando no Sena
do, é o mais natural. O fato de lá ter sido iniciado um debate não impede que, 
aqui, ele tenha seguimento. O que quer me parecer é que, dos esclarecimentos 
dados até agora, ao seu espírito eles não foram suficientes para o cabal escla
recimento da matéria, e, por isto mesmo, estã discutindo um assunto da 
maior Importância, e Com toda a propriedade e com toda a oportunidade. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR) - Pe\eito, nobre Senador. 
Então, encerra-da esta minha etapa de qualificar os órgãos ou as empre

sas envolvidos, eu gostaria, agora, de analisar a área em questão. 
São um milhão de hectares, Srs. Senadores, isso não é qualquer fundo de 

quintal! Um milhão de hectar.es significam duas vezes a ârea do Distrito Fe
deral, cinco vezes a área territorial do meu Município, Londrina, que é o 
maior município do Norte do Paraná; significam, para se ter urtla ordem de 
grandeza, imaginemos uin campo de futebol, um campo oficial tem pouco 

menos que um hectare, seriam um milhão de campos de futebol alinhados um 
ao lado do outro ... 

O Sr. José Lins (CE) - ~ muito jogo. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- ... ainda para se ter uma idéia da grandeza 
desta área, ela é, se não a maior, pelo menos a segunda maior ârea do Brasil, 
só inferior ao Projeto Jari. Num país de extensão continental como o Brasil, é 
fácil de imaginar que esta, inclusive, pode-se até dizer que seja uma das maio
res áreas do mundo. Agora, não sei se na Austrália ou outro pais qualquer ... 

O Sr. José Lins (CE) - Essa área é parte do mundo, Senador. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Então vejam bom, Srs. Senadores, não es
tamos aqui levantando a transação de uma empresa, que além de multinacio
nal, ou pelo menos com a suspeita de que seja multinacional, ou com ligações 
multinacioriais, porque, também, vamos deixar bem claro, emp_resa multina· 
cional não é somente aquela cujo controle acionãrio esteja fora do território 
do nosso País. Não. Pode perfeitamente - e é, talvez, af que eu qualifico a 
SHARP como multinacional - há. empresa que, embora não detenha a 
maioria das açõCs desse grupo, possa deter o controle tecnológico. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite um aParte? 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Permito, mas que seja breve, Senador José 
Lins. -

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador, a questão da área nada tem a 
ver co.m o problema levantado ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Como não? 

O Sr. José Lins (CE)- ... ademais se a área está em jogo, com essa di~ 
mensão, só poderia ela ser negociada corn a autorização do Congresso ... 

O SR. JOSI!: RICHA (PR) - Senador José Lins, tenha paciência! É 
uma área particular; ~ão é áfea pública._ 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• me permite? (Assentimento do orador.) 
Se se trata de área vendida pelo Governo, há que ter autorização do Congres
so. Mas, nobre Senador, V. Ex• acaba de fazer uma redefinição do que é uma 
empresa estrangeira. Eu gostaria, nobre Senador, que, realmente, tivéssemos 
uma legisla_ção ma_is adequada para julgar certos fa~os nesse campo. Infeliz-
ment~, essa legiSlação- não existe.- - - - -

O SR. JOSI!: RICHA (PR)- Mas é exatamonte por isso, e Senador José 
Lins, veja bem, como V. Ex• quer entrar no debate de um assunto que nem se
quer está a par dele? Pela segunda ou terceira vez V. Ex• vem insiStir de que se 
é uma concorrência, estamos entrando ... Não é nem uma concorrência, por
que não se trata de uma transação entre um órgão público e uma empresa 
particular ... 

O Sr. José Lins (CE) - Então não hã aparte nenhum. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR)-: ... seja ola~multinacional ou não. Não se 
trata disso, trata-se de uma· transação entre duas empresas particulares, uma 
naCiOnal e outra muiÜnaciOnal. Mas af é que vem a maior gravidade do as
sunto, é porque, exatamente, não sendo área pública, o- que que os órgãos 
públicos têm a ver com isso? 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - !:: essa a minha pergunta. 

O SR. JOSI!: RICHA (PR) -,Q que é que os órgãos públicos têm a ver 
com isso'? Mas estã havendo ingerência e dai o porquê se na primeira parte 
não responsabilizo o Sr. Ministro da Agricultura, nesta segunda parte eu o 
responsabilizo. Agora já falo responsabilizando, por quê? Porque esta área 
foi adquirida pela COTRIGUAÇU de um grupo particular. ~ uma ârea de 
985 mil, arredondando para 1 milhão de hectares, pois o próprio INCRA jâ 
está arredondando; não estarei cometendo nenhum exagero em também arre
dondar: I milhão de hectares. Foi comprada de uma empresa particular. Esta 
Cooperativa, para dar entiada nesta compra, fez um empréstimo no Banco 
do Brasil, empréstimo do qual o Banco do Brasil foi o repassador, emprésti~ 
mo em 63, portanto em dólar, arcando com riscos cambiais~ Este empréstimo 
foí de 270 milhões de cruzeiros. Hoje já está em mais de 500 milhões de cru~ 
U:iros. E o quC é grave, aí sim é que eu quero chamar a atenção, é de que hã 
mais de um ano, desta ãrea total de quase I milhão de hectares, a empresa fez 
um projeto de 30 mil hectares, foi aprovado pelo INCRA, e estâ sendo im
plantado. Uma segunda ãrea de 570 mil hectares, a empresa fez o projeto, en
caminhou ao INCRA e há mais de um ano âorme nas gavetas do INCRA, 
isto é que é giave. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Muito grave! 
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O SR. JOSf: RICHA (PR) - E o próprio INCRA reconhece isto, e 
aliás, comete um erro. O INCRA 3fé-admite que, desde 1977, esta empresa a 
COTRIGUAÇU, encaminhou um projeto para ser examinado pelo INCRA 
e que o INCRA não aprovou. Está aqui, dito em nota ofiCial do INCRA ... 

O Sr. José Lins (CE)- Quer dizer que a culpa não é deste Ministério. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Muito grave. 

O SR. JOSf: RICHA (PR)- Mas é! Ou então o Presidente do INCRA 
que é subordinado ao Ministério da Agricultura estava querendo ser mais 
realista do que o rei. Ele estava querendo beneficiar o seu chefe deixando de 
aprovar um projeto. E qual foi a alegação do INCRA para não aprovar este 
projeto? 

O Sr. José Lins (CE) - Permite· V. Ex•? 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Eu estou com a preferência da palavra. 

O SR. JOSf: RICHA (PR) -Simplesmente porque a empresa não esta-
va registrada como empresa colonizadora. Estâ aqui em nota oficial, publica
da hoje nos jornais. 

O S. Leite Chaves (PR) - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- V. Ex• vê que o INCRA é muito rigoroso 
em certas situações. ASara o que me Chama atenção é que o nobre Senador 
José Lins, em defesa de uma autoridade, invoca ter havido concorrência 
pública, quando isso não é certo. Isso é uma transação entre empreSas priva
das, elas têm o seu direito privado. Que concorrência é esta? No entanto, o 
nobre Senador fala na existência de uma concorrência inexistente, para defen-
der o Governo. - -

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite? 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Cauia-rile estianheza essa argumentação. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Senador José Rich_a, V. Ex• me permite? 

O Sr. Saldanha Derzl (MS) - Eu estou na fila aqui. 

O Sr~ José Lins (CE) -O que me causa estranheza, nobre Senador, é 
que ... 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Nobre Senador José Richa, V. Ex• é testemu
nha de aqui no Senado não fãz 6 meses nós nos levantávamos contra a venda 
da Gutierrez ... 

O Sr. Saldanha Derzl (MS) - Ele é Líder, eu não o sou. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - ; .. de 400 mil hectares, mas mesmo assim a 
Maioria governista aprovou aquele privilêgio odiento. Nem naquele instante 
havia comprovação de que aquela firma fosse colonizadora. Não era coloni
zadora. E o INCRA mesmo assim vendeu aquela ârea de 400 mil hectares a 
despeito de aquele mínimo requisito legal não existir. 

O Sr. José Lins (CE) - Tinha um pr(\jeto de colonização. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- E neste cada eles iitv_Qcar_a_m a falta de expe
riência de ser colonizadora, a uma cooperativa integrada por milhares de co
lonos. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - A Central de Cooperativas? 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSf: RICHA (PR) - Primeiro, o nobre Senador Saldanha Der-
zi. 

O Sr. Saldanha Derzi (MS)- Vou dar uma resposta ao nobre Líder do 
PTB, Senador Leite Chaves, que Gutierrez, naquele tempo, tinha uma firma 
de colonização;jã era uma Colonizadora quando veio o projeto. V. Ex• elttão 
não estudou o processo. Estâ lá no processo, V. Ex• sabe e está aqui o sena
dor DirceU-Cardoso que sobre isso ainda alertou V. Ex• Bom, mas não é este 
o caso. Vou discutir Gutierrez, era firma registrada como colonizadora. Mas, 
o que está acontecendo a COTRIGUAÇU, que adquiriu esta terra de uma 
companhia particular, teve um projeto seu de colonização aprovado pelo 
INCRA, que não o pós em execução. ~ inadimplente no Banco do Brasil, 
tanto o é, e confesso a V. Ex•, dos 200 milhões que pediu emprestado, jâ deve 
mais de 500 milhões. E, hoje entra coni um projeto de colonização. O INCRA 
nãc :Cndo condições finariCeirãS para executar este projeto, a razão, natural
mente. porque o INCRA negou autorização para colonização deste projeto. 
Agora, quando entra uma outra companhia particular ou outra qualquer, e 
quer adquirir, poderia tê-lo feito sem a interveniência nem do Minis
tério da Agricultura e nem do INCRA, se não tivesse esse prOjeto ·de coloni
zação que não foi executado e se não tivesse esse compromisso, essas dívidas 
dele para com o Banco do Brasil. Então, a companhia compradora iria assu-

miro compromisso· das dívidas-da COTRIGUAÇU. Esse o problema e é por 
isso ... 

O SR. JOSf: RICHA (PR) - V. Ex• estã equivocado. A COTRI
GUAÇU primeiro não era inadimplente. O primeiro projeto aprovado de 30 
mil hectares estâ em execução e ainda dentro do prazo, com relação à não 
aprovação do projeto de 570 mil hectares, isto que V. Ex• estâ dizendo o Pre
sidente do INCRA declarou ontem à imprensa: 

"INCRA não crê em projeto de empresa do Paranâ. O Presi
dente do INCRA, Paulo Yokota, disse ontem aos dirigentes da 
COTRIGUAÇU ~ a maior central cooperativista do Paraná -
que o INCRA Ii~_o aáedita no êXito de um PrOjeto de colonização 
numa área de I milhão de hectares, como pretende a cooperativa 
implantar lá no nOrte de Mato Grosso." 

Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, em que país nós estamos? Em quê uma 
central de cooperativas com milhares de associados, homens que nunca fize
ram outra coisa na vida senão cuidar de terras; se eles não entendem de colo
nizar áreas de terra para o plantio, então quem é que entende? S Andrade 
Gutierrez? Ou é Andrade Gutierrez, que não tinha nenhuma condição porque 
é uma firma empreiteira, construtora de estradas, ou então, a Sharp Butch 
nacional, fabricante de equipamentos eletrônicos? Onde é que nós estamos? 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Governo queira justificar de 
uma outra maneira, quem sabe até tenha o nosso entendimento, mas, querer 
argumentar dessa maneira, não hâ nada! O INCRA pura e simplesmente não 
pode prejulgar nenhum projeto e nem aprovar um projeto por antecipação 
sob alegação de que a empresa não tem condições! 

Senhores, n~o cabe na cabeça de ninguém! De ninguém! 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Pelo que eu ouvi, o INCRA nem sequer o 
desaprovou. O INCRA guardou, engavetou, porque se o tivesse desaprovado 
teria fundamentado a sua decisão. Mas, pelo que entendi, não houve desapro
vação; houve engavetamento, que é coisa diferente. 

O SR. JOSf: RICHA (PR)- E o que é pior, o INCRA não concluiu. 
Não aprovou nem desaprovou; purã e simplesmente engavetou o processo. E 
o Presidente do INCRA fãz essas acusações, estas alegações por antecipação, 
dizendo que não acredita que a empresa tenha condições de implantar um 
projeto desta grandeza, desta ordem. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. JOSf: RICHA (PR)- Muito bem; mas acredita que outras em
presas tenham condições, e tanto é que quem deu a dica para o negócio para a 
SHARP foi o INCRA e a SHARP começou os entendimentos para aquisição 
do controle acionãrio, através de indicação do INCRA. 

Ainda mais, Sr. Presidente, aqui, num determinado ponto, no item 15 
desta nota do INCRA, ele assume uma verdadeira defesa, tanto da SHARP 
como do Ministro da Agricultura demonstrando um conhecimento até de de
talhes, que é verdadeiramente impressionante. Não sei porque tanta preocu
pação do INCRA, quando diz: 

"Dentre elas - dentre estas propostas que o INCRA sugeriu 
-a COTRIGUAÇU abrisse propostas quér para a associação, nes
se projeto, quer para a alienação da terra a uma outra empresa." 

Então, diz: 

15. Dentre elas constava_ uma da Sharp S.A. Equipamentos Ele
trônicos, empresa bfasileira de controle acionârio totalmente nacio-

- nal. de cujo quadro dirigente o Ministro Angelo Amaury Stabile 
não faz part~, nem se encontra licenciado desde a sua posse no Mi
nistério da AgricUltura. Submetida a um "protocolo de intenção 
destinado à viabilidade da aquisição 9a- totaUdade das ações consti
tutivas do capital Social da Cotriguaçu Colonizadora do Aripuaflan 
S.A.", pela qual se solicitava à assembléia-geral da COTRIGUAÇU 
um prazo para examinar profundamente as contas, contactar os di
versos setores envolvidos, particulares e oficiais, e tentar a monta
gem de um consórcio, envolvendo diversos grupos têcnicos e finan
ceiros para execução do projeto ou dos projetas de colonização. 

Mas, vejam se uma nota oficial do INCRA pode partir para a defesa, in
clusive da Sharp, dizendo que ela queria um prazo porque estava contactando 
com outros setores envolvidos, particulares e oficiais, e estava tentando a 
montagem de um consórcio envolvendo grupos técnicos e financeiros para a 
execução de um projeto de colonização. 

Ora, estâ mais do que proV8.do pela própria ri~ta do INCRA o seu envol-:
vimento. Isto é, não aprovou o projeto da empreSa e vem com declarações 
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deste tipo, hoje, aqui ratificadas pelos Senadores Saldanha Derzi e José Uns 
dizendo que não acredita. Então, jâ prejulga a capacidade de uma central de 
cooperativas, de homens que estão tendo sucesso. A prova disto é o desenvol
vimentO do meu Estado e que hoje vai ser responsâvel, agora, por 25% da 
produção agrícola nacional. 13 uma ârea enorme desta, com milhares de ho
mens trabalhando a terra, responsáveis por quase 25% da produção agricola 
nacional sobre o qual o Sr. Presidente do INCRA diz que não tem condições 
de colonizar. A melhor colonização no Brasil foi exatamente a colonização de 
terras no norte do Paraná. 

O Sr. Saldanha Derzi (MS)- V. Ex• permite um aparte? (Assentimento 
do orador.)- Não tem condições financeirãs."TS.Ilto é provado que ainda es
tá inadimplente, quer compor as suas dívidas. Ora, quer fazer um projeto de 
colonização de 500 milhões de hectares sem ter os recursos necessários? V. 
Ex• sabe o quanto custa, em volume, para se colonizar 100 mil hectares? Há 
grandes colonizadores no Paraná, como o Sr. tnio Pepino e o Sr. Ariosto da 
Riva. São técnicos Que têm prestado grandes serviços ao País e ao Estado de 
V. Ex• São homens que além de terem know-how de colonização, têm recursos 
financeiros. Mas a COTRIGUAÇU demonstra que não tem condições finan
ceiras para empreender uma colonização de 500 milhões de hectares. Tanto é 
que o Governo ainda vai lhe dar dinheiro para compor os seus compromis
sos, para pagar as suas dívidas dessa ârea que possui lã. Ora, Sr. Senador, ê 
preciso que examinemos o assunto com um certo critério. uma certa isenção. 

O SR. JOSf: RICHA (PR)- Sou muito criterioso e isento nesta anâlise. 

O !;;r. Saldanha Derzi (MS) - Reconheço. 

O SR. JOSf: RICHA (PR)- Entretanto, Sr. Senador Saldanha Derzi, 
não p·osso_ concordar com o seu argumentá. Por quê? Porque 'se a 
COTRIGUAÇU realmente, como disse V. Ex•, que recmihece que possa ter 
condicões. t;.,..nic~~ - V. Ex' reconhece isto? 

O Sr. Saldanha Derzi - (MS) - Claro! 

O SR . .fóSf: RICHA (PR) - Porque, afinal, eles estão lã produzindo. 
oar: deduz-se que ... 

O Sr. Saldanha Derzi (MS)- São vitoriosos, maS desviaram a sua ativi
dade. 

O SR. JOSÉ RICHA (PR) - Perfeito. Então, concordo com V. Ex•. 
Deduz..se que competência técnica possui. Entretanto, nãó tem Competência 
finariceira. Ora, se não tem competência -nnanceira. se está, como diz V. Ex•, 
inadimplente com o Banco do Brasil, como é que para a Sharp o Governo 
propõe o reescalonamento das dívidas e para a cooperativa não propõe"? Não 
deixa? 

O Sr. Saldanha Derzi (MS) - Assumindo o compromisso ... (fora do 
microfone) 

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Perfeito. Mas admitindo o reescalonamen· 
to das dívidas. 

O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- Senador José Lins, V. Ex• vai me permitir, 
eu vou ceder o aparte a quem é do Mato Gtosso-;-a.-o Senador Benedito Cane~ 
las, que jã há bastante tempo me havia solicitado e depois permitirei a V. Ex•. 

O Sr. Benedito Canelas (MT)- Senador José Richa. é lamentável se tra· 
zer fatos reais nesta hora. Conheço, com toda humanidade e mais do que nin
guém, o processo da COTRIGUAÇO e da OTSAR..- f: presiso que se diga, e eu 
entendo que mais do que nunca, o meu partido não estarã aqui e nem no 
Congresso _Nacioriaf Para dar cobertura a erros: Foi feita uma concorrência 
pública no Estado do Mato Grosso, onde a firma OTSAR e outras colonizado
ras adquiriram áreas pelo valor de 50 cruzeiros o hectare, venda esta aprova
do pelo Senado. Posteriormente~ entra a COTRIGUACU. uma cooperativa 
que conheço profundamente c consulta ao órglo responsável do Governo de 
Mato Grosso se podia ou não cOmprar as terras,- e recebe do Presidente da 
Companhia de Desenvolvimento do meu Estado, atravês de telex à CON
TRIGUAÇU e ao Banco do Brasil, que podia. A COTRIGUAÇU adquire I 
milhão de hectares da OTSAR. Posteriormente entende o Governo do Estado 
que aquela venda não seria válida e entra com uma medida judicial em cima 
da área !=anteriormente já existia a COTRlGUAÇU com o· financiamento do 
Banco do_ Brasil; então não faltou a ela capacidade fmanceira. Esta medida im· 
pediu que ela continuasse com o seu processo de financiamento junto ao ban~ 
co do Brasil. Ela tinha um projeto aprovado de trinta mil hectares e um proje
to em aprovação de 570 mil hectares. Como representante do Mato grosso, 
fui a Cascavel conhecer-de perto o colono da COTRIGUAÇU, que tem capa-

cidade de incorporar8 se ao processo de desenvolvimento do meu Estado na 
ocupação de espaços vazios. Criou·se, então, um impasse.: era válida ou não a 
venda da OTSAR para a COTRIGUAÇU mas posteriormente ao financia
mento. Nessas alturas, os colonos do Paranâ que gritaram em Mato Grosso 
estavam sofrendo uma irresponsabilidade de quem, no Estado do Mato 
Grosso, disse que podia adquirir a ârea. Sacrificou·se um homem de bem, 
Roberto Wypych- é preciso que se diga, suplente do Senador AfTonso Ca
margo, do Partido Popular e se colocou a figura do Sr. Roberto Wypych em 
manchete nacional, mas isso não foi dito. Após, ainda na gestão do Sr. Ro· 
berto Wypych, se pensou num consórcio, aonde então surgisse uma firma que 
pagasse ao Governo do Estado do Mato Grosso o novo preço de CrS 460,00 
por hectare, além dos CrS 50,00 já contratados, para que então se promovesse 
o processo de colonização. Até esta p-arte, nobre Senador José Richa, trago 
eSte aparte para esclarecer a V. Ex•. Não conheço ainda profundamente q 
processo da Sharp, razão pela qual não posso dar a V. Ex• a minha opinião. 
Mas é preciso que se deixe bem claro, em defesa da COTRIGUAÇU e dos 
homens que a dirigem, que em hora nenhUma faltou a ela capacidade finan..: 
ceira; faltou um amparo legal, porque na mudança de Governo, não valeu 
mais a autorização dada pelo Presidente da Cia do Desenvolvimento do Esta· 
do de Mato Grosso, que era a responsável pela transação da área. Esia é a 
verdade que eu julguei do meu dever. como representante de Mato Grosso, 
trazer, nesta hora, a V. Ex•. 

O SR. JOSf: RICHA (PR) - Agradeço bastante sensibilizado o depoi
mento de V. Ex• que. sendo do Estado de Mato Grosso, reforça, praticamen· 
te, aquilo que nós estamos aqui trazendo: a estranheza pelo envolvimento de 
um órgão que deveria estar isento desse tipo de disputas e que, entretanto, se 
a serviço ou não de seus superiores, não importa, e não quero também julgar, 
mas o fato é que o INCRA estã agindo dolosamente nesta questão. O INCRA 
não está sendo, na realidade, o juiz dessa disputa, o INCRA não está atento 
aos interesses nacionais e sim está se envolvendo para, através da prCssão, be
neficiar alguém. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Isto é muito grave. 

O SR. JOSf: RICHA (PR) - Isto é que me parece ~rave, porque, Sr. 
Presidente, se o INCRA, fossé·Q_§rgão que todos nós desejaríamos que fosse, 
deveria estar buscando soluções desse tipo: colonização atravês de cooperati
vas, porque __ quero trazer a V. Ex• uma informação: a COTRIGUAÇU não 
está absolutamente- porque não é esta a sua função como pessoa jurídica
interessada no lucro da exploração de uma atividade como esta. Precipua~ 
mente, a finalidade da COTRIGUAÇU, ao adquirir esta área, era proteger os 
colonos que estão sendo de maneira vil desapropriados pelo Governo para as 
obras de Itaipu. Inicialmente, este projeto de trinta mil hectares era para pro~ 
teger as seis rilil famílias que de início estavam no desespero. Porque toda a 
Nação sabe que Itaipu não está. fazendo justiça aos colonos de ãreas tão fér~ 
teis como aquela do extremo oeste do Paraná. A Itaipu estã desapropriando a 
preço de ban~na •. áreas que valem uma verdadeiro fortuna e muito mais do 
que o valor material, representam a segurança do colono. Com o que ele rece
be lá por terras boas e férteis, ele não pode comprar em nenhum lugar doBra
sil uma área do mesmo tamanho, sem falar nas benfeitorias da ârea. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - f: uma injustiça gritante. 

O SR. JOSf: RICHA (PR) - E a COTRIGUAÇU, que praticamente 
tem entre os seus associados todo~ os pequenos e médios proprietários de 
todo o oeste do Paranã, preocupada ·com este problema social, que já- co
meçava a acontecer, ela por sua própria conta e por pressão inclusive dos seus 
associados, quis dar a esses colonos a proteção que o Governo não lhes vinha 
dando. Então foi compor esta área para, inicialmente, abrigar estas 6 mil 
famílias. E para conhecimento de V. Ex•s, nem bem a COTRIGUAÇU fez o 
pr_ojeto de colonização, jâ havia 15 rnn inscritos, pequenos e médios proprie
tários, para adquirir esses lotes. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) -Este é um dado impressionante! 

O SR. JOSf: RICHA (PR) - lmportantlssimo, Senador Paulo Bros
sard, e, daí, a razão da minha revolta, Senador José Lins. Todos aqui meco
nhecem, e os que privam comigo a mais tempo ~abem da seriedade com que 
costumo tratar os assuntos públicos. E tenho, mais do que isso, uma preocu· 
pação até exagerada de não macular a honra de nenhum homerri público, a 
quem considero, voltando a repetir, sério até que ele próprio prove o con~ 
trãrio. E por isto me angustia ter que trazer ao conhecimento da Casa fatos 
dessa gravidade, envolvendo um aspecto legah um aspecto func~onal, cujo ór~ 
gão de colonização do meu País estâ exorbitando nas suas funções, e ao invés 
de ser o juiz, o promotor de uma verdadeira reforma agrária neste País .. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Mui to -bem! 
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O SR. JOS€ RICHA (PR) - ... não está assumindo essa sua função, 
ao contrãrio, aqui fica a pressionar no Senado, para que tenha uma trami
tação râpida, uma alienação como aquela da Andrade-Gutierrez, no mês de 
novembro. Para isto, o próprio INCRA - e eu me encontrei nos corredores 
do Senado com o Presidente do INCRA -veio nos abordando para que nós 
aprovássemos o mais rapidamente possível o projeto da Andrade·Gutierrez 
que, segundo ele, tinha muita experiência em colonização, só que nunca tinha 
feito colonização. 

A Andrade·Gutierrez tinha experiência de construção de estradas, não 
tinha nenhuma experiência e tradição em colonização. Vamos dizer tradição, 
porque experiência cada brasileiro mais ou menos tem um pouco- vivemos 
num naís a2rícola de grande extensão territorial, e cada um de nós tem um 
POl!CO de experiência, pelo menos, em colonização, mas·nenhuma.tradiçâo. 

r, " Ágora, ~a hora de ~provar um projeto de uma effipresa, de uma coopera
tiva, que não tem como pessoa jurídica nenhum interesse material, porque to
dos os resultados de uma cooperativa são igual e proporcionalmente distri
buídos entre os seus associados. E são níilhares os associados da COTRI
GUAÇU. Ora, numa hora dessa, o INCRA não se preocupa em aprovar ra
pidamente. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Muito grave! 

O SR. JOSll: RICHA (PR)- Demora mais de um ano e, depois desse 
tempo, vem dizer que não acredita na capacidade da COTRIGUAÇU em co
lonizar uma ârea dessa ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Gravíssimo! 

O SR. JOSll: RICHA (PR)- Ora, Sr. Presidente, e ainda mais, atentan
do para um problema social emergente ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Da maior significação social. 

O SR- JOSll: RICHA (PR)- As obras da Barragem de Itaipu estão ace· 
Ieradas; dentro de mais algum tempo essas ãreas serão inundadas. E para 
onde irão milhares de famflias que estão com as suas terras ameaçadas de ala
gamento? Para onde irão, se o próprio Governo, ao desapropriar, não lhes 
deu condições materiais de adquirir pelo menos uma área de igual tamanho, 
numa outra região qualquer? E esse fato é tão público e notório que teve de 
ter a interferência da própria Igreja, não só da Católica, mas de todas as Igre
jas que se reuniram e através da Pastoral da 'Terra assumiram a defesa de co
lonos, que cabia ao Governo defender. 

Entretanto, parece-me que o Governo s6 se preocupa êrit-defender multi
nacionais ... 

O Sr. Lázaro Barboza (GO)- Muito bem! 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - fi doloroso. 

O SR. JOSÉ RICHA (PR)- .•• e daí a minha grande decepção porque, 
na realidade, este País está virando um paraíso de empresas multinacionais. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Muito bem! 

O SR. JOSll: RICHA (PR) - Esta é a grande verdade. 

O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSll: RICHA (PR)- Permito, Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador José Richa, V. Ex• mesmo disse 
que o processo da COTRIGUAÇU vem de 1977, e não de agora. Mas o que 
eu não entendo é como se relaciona esse atraso tão distante, com uma suposta 
interferência do atual Ministro da Agricultura; como alguém, maldosamente, 
se aproveita disso para atacar a honra de um homem probo sem maiores 
indícios, apenas porque esse homem, hã algum tempo, trBbalhou par( ·u.qta 
certa empresa Estou de acordo com V. Ex• em que temos muito que apren
der e a realizar em termos de colonização - estou de acordo com V. Ex• em 
que hã de haver um meio de dinamizar isso tudo. Todavia, quando o INCRA 
procura dinamizar um projeto, falaMse; quando o INCRA atrasa a análise de 
outro projeto, também se fala. Mas, voltando ao que no momento interessa, 
r•Jero apenas defender, por antecipação, a honra do Ministro da Agricultura 
que, tenho certeza, em nada se envolve nisso. 

O SR. JOSll: RICHA (PR)- Senador José Lins, V. Ex• não traz nada 
de novo nesse seu quinto aparte. V. Ex• reprisa as mesmas coisas - que estã 
preocupado com a honra de um homem. Eu estou preocupado com a honra 
de milhares de "bóias-frias" lá do Paraná, que não têm terras para plantar, que 
estão sendo desalojados. e o Governo é o principal responsável, e estâ inclusi
ve~- nas- s-uas -próprias- -obrãs; jogando•os -na- rua- -da- -arnãTgura; -S-ão- homens-e 

famílias que estão passando fome, e cuja dignidade parece~me que não hã 
tanta preocupação de V. Ex• em defender, como se preocupa em defender a 
honra e a dignidade do Ministro da Agricultura. Mas eu me preocupo é, prin
cipalmente, com a honra e a dignidade dessas milhares de famflias que, por 
essa estrutura agrária injusta e desumana, estão prostituindo suas filhas, esM 
tão tornando marginais seus filhos e eles próprios se marginalizando. (Muito 
bem!) fi isto, onde é que está a honra desta gente. Será que não há um mínimo 
de preocupação?! 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• está confundindo o problema com um 
outro completamente diferente. E V. Ex• me entendeu muito bem. 

O St. Paulo Brossar~ (RS) - Permite V. Ex• um ·aparte? 

O SR. JOSll: RICHA (PR) - Com muito prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- V. Ex• trata de um problema nacional da 
maior importância, da maior significação.- O nobre Senador José Lins está in
teressado em defender o Governo. V. Ex• está tratando _de um problema da 
maior importância de forma objetiva e de forma impessoal. 

O Sr. José Uns (CE) - Eu não estou contestando absolutamente a 
oportunidade do assunto. V. Ex• entende perfeitamente qual é a minha posição. 
Eu acho que o problema é sério, mas estoU defendendo ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Defender o Governo sempre! Aludindo, 
inclusive, a concorrência que não houve, porque era negócio entre empresas priva-
9as. Até isto! 

O SR. JOSll: RICHA (PR)- Sr. Presidente, a nossa preocupação foi de 
levantar esses problemas, e aquí o fizemos com a maior isenção, porque ape
sar das vinculações mais do que notórias, sCrião vinculações diretas -é pro· 
vâvel até, e vou até, ad-argumentandum, concordar com o Sr. Senador José 
Lins, de que não hã nenhum interesse pessoal do Sr. Ministro. Pode ser, eu 
não duvido disso e até quero fazer força para acreditar nisso. Entretanto, na 
melhor das hipóteses, que está havendo tráfico de influência, isto me parece 
fora de qualquer dúvida, porque, além das vinculações do Sr. Ministro com a 
Empresa, no seu passado e quero crer no seu futuro - pelas declarações do 
Sr. Presidente da Sharp, o Sr. Ministro da Agricultura estâ apenas empresta· 
do ao Governo -, há a vinculação atual do seu filho, que é um dos altos diriM 
gentes dessa Empresa, hã o envolvimento até de filho do Senhor Presidente 
da República, que também é um dos diretores de uma das empresas do Gru
po Sharp. Ora, uma empresa destas jamais poderia permitir- o pfóprio Sr. 
Ministro das Agricultura teria que ser o primeiro a não permitir que se envol
vesse numa transação de uma ãrea deste tamanho que só perde para o Projeto 
J ar i, em grandeza, .... 

O Sr. José Lins (CE)- Eu não creio que V. Ex• possa fazer uma afir
mação dessa natureza ... 

O SR. JOSÉ RICHA (PR)-··- e, ainda, utilizando-se de pressão de um 
órgão que deveria proteger os interesses dos pequenos agricuitores, e que, 
portanto, deveria não impedir, mas estimular a colonização de cooperativas 
como a C0TRIGUAÇU .... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Muito bem! 

O SR. JOSll: RICHA (PR) - E me considero suspeito para falar dela 
porque ela é do meu Estado, mas invoco o testemunho do nobre Senador por 
Mato Grosso, o Sr. Benedito Canelas ... 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre SenadorJosé Richa, o nobre Senador por 
Mato Grosso acabou de declarar que o INCRA nada tem a ver com isto ... 

O SR. JOSll: RICRA (PR)- ·•· e que aqui prestou o seu depoimento. 
Portanto, ao invés de estjmular, o _que se tem feito, sobretudo através do 
INCRA, é o desestímulo a colonizações sérias e de grande alcance social, em 
benefício de empresas protegidas do Governo. (Muito bem! Palmas. O ora
dor é cumprimentado.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nadar Gilvan Rocha. 

O SR. GILVAN ROCHA PRONUNCIA DISCURSO QUE, 
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Orestes Quércia. (Pausa.) 

Sua Excelência não eStã presente. 
CoJn a palavra o nobre Senador Agenor Maria. 
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O SR. AGENOR MARIA (RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re· 
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Volto à tribuna, na tarde de hoje, para dar conhecimento à Casa, espe~ 
cialmente, por intermédio da Bancada do Governo, ao Presidente da Re~ 
pública de que se fazem necessâria.s as eleições deste ano, porque, Sr. Presi~ 
.dente, Srs. Senadores, estamos num ano eleitoral. O calendário marca 
eleições livres e democrátiCas para todos os municípios brasileiros no próxi
mo 15 de novembro. No entanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hã uma pro
crastinação predeterminada. Tudo nos induz a entender que hã uma mâ fé 
oficial contra as eleições de 15 de novembro. ~ preciso que se entenda, Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, que as eleições de 15 de novembro faz-se neces
sário que aconteça, porque elas são a base maior das eleições de 1982. Pro
crastinar as eleições deste ano, permitindo que mais de quatro mil prefeitos se 
transformem, por mais dois anos, em donos do poder à revelia de milhões de 
eleitores brasileiros, não tem, Sr. Presidente, Srs. SCnadores, caprichosamente 
não ~m, para esta Nação, nenhum aproveitamento. O povo exige as eleições 
para o próximo 15 de novembro. E o Partido do Governo está na obrigação 
moral de declinar qual na realidade é o pensamento oficial. 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Ouço com prazer o nobre Senador 
Franco Montoro. 

O Sr. Franco Montoro (SP)- V. Ex• diz muito bem: o povo brasileiro 
exige que a sua vontade seja respeitada. Ninguém recebeu poderes para pror
rogar mandatos dados pelo povo. A responsabilidade é do Congresso Nacio
nal, e ele, pela sua maioria, não pode tomar uma decisão contra o povo. 8 es
tranho, nobre Senador Agenor Maria, que um Governo que fala em abertura 
democrática e insiste que i grande responsabilidade do Governo é a democra
cia, entretanto, quando se trata de tomar efetiva a abertura democrática ele 
recua. Democracia é eleição, democracia é voto, democracia é manifestação 
do povo, através do voto. O Governo faz-grandes discursos, grandes promes~ 
sas, toma decisões,- algumas acertadas outras não, mas no ponto essencial, 
que ê a concessão, a outorga, o reconhecimento do direito de voto ao povo~ 
ele se afasta. Temos em vista duas eleições da maior importância: as eleições 
municipais- a que V. Ex• se refere- que estão marcadas, o Tribunal está fi
xando o calendário, o povo tem o direito de votar, e a Maioria não quer o vo
to. Que abertura democrática é essa? "Democracia sem eleição é tapeação". 
Ouvi de um popular, e é preciso que se repita. A outra eleição, que seria em 
1982, direta para os G0vernos dos Estados, o Congresso Nacional, através da 
ComisSão Mista, não P<>f maioria, mas unanimidade, aprova a emenda das 
eleições diretas, com substitutivo do Senador Lomanto Júnior. Há várias 
emendas, a Emenda Lobão é a que comandou o conjunto, mas o aprovado, 
faça-se honra ao seu autor, é o nobre Senador Lomanto Júnior. Pois bem, 
quando todos estão de acordo, por unanimidade na Comissão; Governo e 
Oposição, quando, posteriormente, o Governo -m8.iida-uma emenda dizendo 
que é favorável às eleições diretas, aprova o programa de seu Partido 
dizendo-se favorável às eleiÇões diretas, mas na hora da decisão quer-se pro
telar à aprovação. Abertura, sim! Eleição, não! 6 povo não entende. Por isso, 
congratulo-me com V. Ex• pela colocação corajosa e objetiva do tema. B pre
ciso que se coloque a coisa com clareza, como V. Ex• o faz: ou se quer demo
cracia e, portanto, dá-se ao povo o direito de eleger, ou quer-se continuar um 
regime de exceção à revelia do povo. 

O SR. AGENORMARIA (RN)- Senador Franco Montoro, agradeço 
sensibilizado, de coração, o aparte de V. Ex• 

O que me faz vir à tribuna, na tarde de hoje, são os noticiários dos jor
nais que estão cheios da Emenda Lobão, das eleições diretas em 1982. Mas os 
jornais não falam das eleições deste ano. Pelo amor de Deus, por que é que 
não falam sobre as eleições deste ano? O comentário à boca miúda é de que 
não haverá prazo legal para que as eleições aconteçam eril 15 de novembro. O 
comentário, à boca miúda, é de que'as eleições vão encarecer, vão custar os 
olhos da cara. Pelo amor de Deus! Não faz sentido! 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- (;preciso que sejamos objetivos e pa· 
triotas. b: necessário que o povo tome conhecimento da verdade. É importan
te que os Partidos que têm assento nesta Casa digam a que vieram; Se querem, 
na realidade, as eleições diretas ou se não querem. 

Com o maior pr3.zer, ouço o Senador Franco MontorO. 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Disse V. Ex• que se alega, realmente, 
numa propaganda dirigida, que não hã tempo para as eleições, a verdade é 
outra; não há tempo para aprovar uma emenda constitucional contra as 
eleições, porque a maioria do Congresso ê contra, toda a Oposição é contra. 

E gvande número de parlamentares da Maioria também é contra a prorro
gação das eleições; jã afirmaram publicamente. De modo que aprovar uma 
emenda antidemocrática, violentadora da vontade do povo, com a maioria 
absoluta, do Senado e da Câmara, isso ~que não é possível. Não haverâ pos
sibilidade de ser aprovada uma nova emenda constitucional e, portanto, as 
eleições se realizarão, sim, e'os- Partidos de oposição que se preparem para 
não serem apanhados de surpresa. Preparem as suas convenções municipais 
para indicar os seus candidatos a prefeitos e a vereadores para que, realmen
te, se torne efetiva a abertura democrática, que tem que passar das palavras 
para os fatos. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Senador Franco Montoro, hã um 
preparo psicológico, no íritCiiof do País, em termos de que não vai haveres
saS eleições -de 15 de novembro. E é importante que nós, nesta Casa, diaria
mente, diuturnamente, lutemos no sentido de convencer o Governo de que se 
houver prorrogação a responsabilidade cabe tão-somente a ele e não a este 
Poder. e, importante que se diga: o Poder Legislativo quer, de qualquer ma
neira, as eleições de 15 de novembro e se elas não aconteceram a responsabiliM 
dade cabe tão-somente, repito, ao Planalto e ao Senhor Presidente da Re~ 
pública. 

O Sr. Franco Montoro (SP)- A palavra não é prorrogação; a palavra é 
usurpação! Usurpação do direito que pertence ao povo, que não deu a nin
guém de, em seu nome, prorrogar mandatos que foram indicados para quatro 
anos e que não podem ser prorrogados para seis. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- V. Ex• tem toda razão, porque não se 
pode prorrogar o que não existe. Se o mandato se conclui no dia }9 de janeiro 
de 1981, não hã o que prorrogar. O Governo não tem poderes para prorrogar 
um mandato que não existe. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - (; com o maior prazer que concedo 
aparte ao meu nobre colega, Senador Lomanto Júnior autor, na realidade, do 
projeto que dâ eleições diretas em 1982. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Agradeço a V. Ex•, Senador Agenor Ma~ 
ria, mas não sou autor do projeto que restabelece as eleições diretas, embora 
para mim seria uma grande honra se o fosse. 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Muito bem! 

O Sr. Lomanto Júnior (BA) - Chamado ao debate pelo nobre Senador 
Franco Montoro, e também atraído pelo discurso de V. Ex•, gostaria apenas 
de fazer aqui um registro para fazer justiça à posição do Governo. Não há ne
nhum ato, nenhuma manifestação do Governo em torno da prorrogação dos 
mandatos. O assunto é da alçada exclusiva do Congresso e o que tenho co
nhecimento, é de um projeto de reforma constitucional assinado por vários 
parlamentares, isto é, obtendo o quorum necessário, de autoria de um Depu
tado, sem que haja nenhum respaldo do Governo para essa prorrogação. É 
uma injustiça e eu rião ·posso ouvir, sem protestar, essa injustiça, quando o 
Senador Franco Montoro afirma que o Governo quer, sem dúvida alguma, 
fazer uma usurpação. 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Eu falei os que querem ... 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- O que o DCputado apresentou, o que nin
guém pode negar, é que hã uma grande corrente de opinião neste Pafs, e neste 
Congresso, é de que deve haver uma coincidência de mandatos; o mandato de 
dois anos é prejudicial à administração do País e que essa coincidência pode
ria se fazer agora. Mas se atribuir ao Governo a iniciativa de promover esta 
prorrogação é, sem dúvida alguma, uma afirmativa inverídica, ... 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito bem! 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Outra coisa que queria afirmar; sou autor 
do Parecer que concluiu pelo substitutivo restabelecendo as eleições diretas
para Governador e Vice--Gov~nador. Analisei vãrias emendas, inclusive a de 
autoria do eminente Senador Franco Montoro, e concluí por um substitutivo 
restabelecendo as eleições diretas, vou manter esta minha posição que é defi~ 
nitiva. (Palmas!) 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito bem! 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)-:- Mas, não posso deixar, como o próprio 
autor da emenda, Deputado Edson Lobão, que reconheceu e se sentiu satis~ 
feito porque o Governo mandou uma Mensagem mais ampla, mandou uma 
Mensagem com muito maior amplitude, o que significa o apoio do Governo 
ao programa do Partido Democrático Social. Portanto, o Governo não estã, 
absolutamente, fugindo àqueles compromissos de aperfeiçoar o sistema de-
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mocrático do País. Ontem, foi a liberdade de imprensa, a anistia que foi am
pla, geral e irrestrita, como todos nós observamos pelos fatos e a reformu
lação partidária. Virão as eleições diretas para Governador e Vice
Governador; haverá, sem dúvida alguma, a extinção dos mandatos dos Sena
dores indiretos, porque o Governo, sinceramente, está empenhado em fazer 
deste País uma democracia verdadeira. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado, nobre Senador Lo
manto Júnior. V. Ex•, em nome do Governo confirma as eleições para 1980 e 
eu acredito que a imprensa de Brasília, amanhã, dará conhecimento à Nação 
de que as eleições a 15 de novembro se realizarão. 

Isso é o que se precisa fazer, Senador Lomanto Júnior; dar conhecimento 
à Nação-de que as eleições de 15 de novembro se realizarão, porque essa·é a 
vontade do Governo e ê a vontade dos Partidos p_olíticos. Porque eu confesso, 
no meu longínquo interior, os prefeitos estão certos de que vão ser prorroga-. 
dos os mandatos. 

O Sr. Lomanto Jú-nior (BA)- Permite V. Ex• um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - li importante que a Nação acorde 
para a realidade; não há como prorrogar. Diz muito bem o nobre Senador 
Franco Montoro, "seria usurpação do mandato popular", porque só o povo, 
realmente, poderá dar mandatos seja a quem for. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) -li com o maior prazer que concedo 
agora o aparte ao nobre Senador Leite Chaves que representa o PTB e, a se
guir, com maior prazer, voltarei a palavra a V. Ex•. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador, durante a II Guerra Mundial ocor
reu interessante episódio. Londres estava fumegante sendo bombardeada dia 
e noite pelas V-2 alemães. Então, aconselharam a Churchill que as eleições 
deveriam ser prorrogadas, ao que ele respondeu: uEntão, se tivermos de 
prorrogar as eleições, para que estamos fazendo a guerra?" 

Esse episódio é muito significativo e nada legitima a prorrogação de 
eleições. O nosso Partido é nascente, e se está se constituindo com grande difi
culdade. Sabemos que -as eleições não nos -serão favoráveis, faremos alguns 
prefeitos, bastante vereadores. Nessas prefeituras testaremos o nosso progra
ma, a sua eficácia, mas mesmo não tendo pretensões amplas, em relação ~ es
sas eleições, não encontramos nada que legitime a sua prorrogação. Por essa 
razão estamos de acordo com V. Ex• quando expressando a vontade nacio
nal, vem denunciar os processos, os expedientes que tendem prorrogar as pró~ 
ximas eleições municipais de 80. 

O SR. AGENOR MARIA ( RN)- Muito obrigado, Senador Leite Cha-
ves. 

Volto a palavra ao meu grande amigo e colega, Senador Lomanto Jú
nior, dizendo a S. Ex• o seguinte: o que eu desejo, o que aspiro, é que o País 
volte a viver o entusiasmo das festas das eleições. Que se confirme para toda a 
Nação que as eleições vão realmente acontecer este ano, no dia 15 de no
vembro. Porque, n3 realidade, há um pessimismo muito grande, e a palavra 
de V. Ex•, hoje, em nome do Governo, de que o Governo quer as eJeições 
para 15 de novembro é: reconfortadora; conforta-me:, Senador Lomanto Jú
nior. E reconforta a todOs porque essa será a vontade do Governo, e ela sim
plesmente vai ao encontro da vontade do povo brasileiro. 

O Sr. Mauro BenevideS (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O _Sr. Lomanto Júnior (BA)- Permite V. Ex• outro aparte? 

O SR.AGENOR MARIA (RN)- Com o maior prazer, nobre Senador. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Tenho por V. Ex• uma grande estima ... 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito obrigado. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA) - ... Essa admiração, essa estima a que 
V. Ex• se referiu, aí, é reciproca. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito obrigado. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- Eu queria deixar bem claro aqui porque 
não sou homem de meias palavras. A minha afirmativa, o que declarei, nesta 
Casa - porque confesso que rhe incluo entre aqueles que desejam a coinci
dênchi do mandato, seja por um processo de prorrogação, seja pelo aumento 
dos mandatos dos prefeitos para seis anos - é que necessitamos eleições de 
quatro em quatro anos. Eu tenho uma predileção muito especial pelas 
ele~ções; sou fascinado pelas eleições. Acompanhar um processo eleitoral, a 
decisão do voto popular, significa para mim quase que uma religião. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito bem. 

O Sr. Lomanto Junior (BA)- A-minha vida, toda ela, foi calcada na 
disputa do voto popular, confiando na decisão do povo e achando sempre 
que essa decisão é soberana, é sábia. O povo realmente sabe escolher e escolhe 
bem os seus representantes na sua quase que totalidade. Portanto queria dei
xar bem claro que este assunto de prorrogação de mandatos é um assunto que 
está afeto ao Congresso Naciorial. Se o Congresso, na sua soberania, através 
da sua maioria, dentro das prerrogativas de que dispõe; se o_ Congresso, atra
Vês de- uma emenda que estã tramitando_, de autoria do Deputado goiano, 
Anísio de Souza; se o Congresso achar conveniente aprovar essa emenda, ele 
legitimará esta coincidência. Excelência precisamoS agora nos preocupar 
muito com esse mandato de c:lois anos, que é profundamente prejudicial à ad
ministração púbJica, muitOs- homens de valor, muitos homens de categoria 
nos municípios, não se c3ildidatarão, exatamente porque num mandato de_ 
dois anos não haverá tempo para realizarem uma obra administrativa à frente 
dos seus municípios. Portanto queria deixar bem claro que o Governo não to· 
mou nenhuma iniciativa de solicitar a prorrogação dos mandatos e deixou o 
assunto à inteira responsabilidade do Congresso Nacional. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado, Senador Lomanto 
Júnior. O que posso afirmar é que ninguêm poderá prorrogar os mandatos 
dos prefeitos que aí estão, porque prorrogando, vai de encontro à vontade 
popular. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) -li com o maior prazer que concedo o 
aparte ao nobre Senador Evelâsio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- Senador Agenor Maria, V. Ex• tem sido 
sempre um intérprete dos. anseios, da vontade e do desejo do povo. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito obrigado. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- O que o povo deseja, o que o povo quer, é 
eleições, ê o respeito à COnstituição, o respeito ao calendário ~leitora!. O 
povo quer votar no seu prefeito, votar no seu vice--prefeito, votar no seu ve
reador. E preciso que se diga aqui, contraditando o Senador Lomanto Júnior, 
que o Governo ainda não se decidiu pela manutenção das eleições, pelo res
peito da Constituição. Tanto isto é verdade que se o Governo tivesse decidi
do, não estariam havendo articulações por parte de proeminentes homens do 
Goyerno, inclusive do Minístro da Justiça, no sentido da aprovação da pro
posta de emenda à Constituição por parte do representante de Goiás, Depu
tado Anísio de Souza. E preciso que o Líder do Governo, nesta Casa, venha à 
tribuna e faça o mesmo o Líder do Governo na Câmara Federal; faça o mes
mo o Ministro da Justiça, afirmar a decisão do Governo em favor da reali
zação das eleições municipais deste ano. Isto é que é preciso. O povo está 
aguardando a palavra de decisão do Governo Federal, para que não ocorra a 
usurpação de um direito do povo, o de eleger seu prefeito e seus vereadores. 
Nós do Senado, da Câmara, nós do Congresso não temos o direito de prorro
gar mandatos. Isto será uma imoralidade! 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito bem! 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) -O PDS que prega eleições gerais! O PDS 
deve defender seu programa e não permitir que, na primeira oportunidade, se 
rasgue esse programa. Esta é a grande verdade! 

•o SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito obrigado, Senador Evelâsio 
Vieira. 

Quero dizer também ao nobre Senador Lomanto júnior que o povo pode 
dar aos prefeitos, nas eleições deste ano, um mandato de seis anos. O Presi
dente da República não tem um mandato de seis ano~? J>or_que os prefeitos 
não podem ter? Que o povó lhes dê esse mandato; não querer usurpar o direi
to do povo, negando à Nação as eleições deste ano. 

O Sr. Mauro Benevides (CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - li o maior prazer que concedo o 
aparte ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O Sr. Mauro Benevides (CE)- Nobre Senador Agenor Maria, o aparte 
do nobre representante da Bahia, Senador Lomanto Júnior, que antecedeu ao 
último, dado ao discurso de V. Ext-, foi mais tranqililizador e muito mais aus
picioso. Este último aparte deixa realmente a Casa, e creio que além da Casa 
a opinião pública, naquela mesma perplexidade e indefrnição quanto à decisão 
soberana do Congresso, no que tange às ele:ições municipais. Seria da maior 
valia, da maior importância, ·neste momento de expectativa de todos os seg
mentos da opinião pública brasileira, que já afirmãssemos, aqui, esta frente a 
favor d9 cumprimento do calendário eleitoral. Entretanto faço questão de 
ressaltar um dos aspectos do aparte de S. Ex•, é quando o nobre Senador de-



272 Quinta-feira 13 DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) Março de 1980 

fende a coincidência-das eleições. Nobre Senador, sou a favor da incoincidên
cia porque entendo que a realização de uma eleição é uma oportunidade que 
se oferece para aprimorar o nível de politização -do povo brasileiro. Por isto é 
que sou a favor da incoincidência. AgOra, é de se ressaltar que o Congresso 
terá que chegar a uma solução para que não prevaleça essa história de man
dato de dois anos. Já, pelo meu conhecimento, hã uma proposta de emenda 
constitucional de autoria do Deputado Pacheco Chaves, de São Paulo, com o 
estimulo do próprio Presidente do PMDB, Deputado Ulysses Guimarães, no 
sentido de que acolhida essa proposta se promova a alteração do texto consti
tucional e o mandato dos prefeitos eleitos em 1980 tenha também a validade 
de 4 anos. Portanto sou a favor da incoincidência porque entendo_que, com
parecendo à cabine eleitoral, o eleitor terá oportunidade de aprimorar seu 
nível de politização. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado, Senador Mauro Be
nevides. 

É com o maior prazer que concedo o aparte ao nobre Senador Itamar 
Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MG) - Senador Agenor Maria, ontem tive a 
oportunidade de abordar o problema das eleições municipais. Hoje, V. Ex• o 
faz com muita propriedade. O Senador Lomanto Júnior ê um municipalista, 
todos nós desta Casa reconhecemos. E um homem que defende o município, 
também um homem sofrido nas lutas municipais como-nós outros. Sabe mui
to bem o Senador Lomanto Júnior que a eleição municipal tem as suas parti
cularidades, as suas peculiaridades. E veja, Sr. Senador Agenor Maria, que a 
não coincidência de mandatos foi estabelecida exatamente no período revolu
cionário brasileiro, após 1964, quando entenderam os nossos Presidentes, fruM 
tos da Revolução, de não proceder à coincidência de mandatos. E no meu en~ 
tendimento, fizeram acertadamente. Quando, em janeiro de 1971 o prefeito 
tomou posse, para um mandato de dois anos, que terminaria em janeíro de 
1973, a partir dali não haveria mais a coincidência de mandatos. A decisão foi 
correta. Nós, quejâ fomos prefeito, entendemos que esta ê a melhor solução, 
a não coincidência de mandatos, sobretudo, comojã disse, pelas particulari
dades da eleição murifcipal. Mas, veja a gravidade do que o Congresso Nacio
nal estâ assumindo, neste instante, quando se diz que o Executivo não quer 
prorrogação de mandatos; a decisão serâ do Congresso Nacional. Então, per
gunto a V. Ex• seremos nós, Senadores e Deputados, que vamos manchar o 
Legislativo, prorrogando mandatos? Somos nós que vamos escrever esta pá
gina negra do Congre-sso Nacional, permitindo a prorrogação de mandatos? 
Evidentemente que não, Senador Agenor Maria. Nós não podemos entender, 
neste instante, que ó Líder do Governo, que nós sabemos que é contra a pror
rogação de mandatos, porque é um homem, também, que admite e quer a 
participação popular, que neste instante o Partido do Governo, nesta Casa e 
na Câmara dos Deputados, então, não tranquilize a Nação e diga que o Parti
do do Governo votarã contra a prorrogação de mandatos. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado, nobre Senador Ita· 
mar Franco, e devo dizer, aproveitando a oportunidade de o grande munici
palista Lomanto Júnior estar presente, o seguinte: as eleições municipais fa
lam muito mais alto que as eleições nacionais, porque é nas eleições munici
pais que se retempera, que se forja o espírito de patriotismo, o espírito atê de 
bairrismo daqueles que defendem o seu município. Portanto, a coincidência 
das eleições vai tirar realmente esse princípio maior; a não coincidência dã 
oportunidade aos munícipes de fazer das suas eleições tudo o que eles que
rem, as suas esperanças. Portanto, eu também sou a favor da não coincidênM 
cia, e é com muito pr.azer que concedo o aparte ao Senador Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- Nobre Senador Agenor Maria, hâ muitos 
anos, ainda na Câmara dos Deputados, foi aflorado o problema da coinci
dência dos mandatos. Naquele tempo, lembro-me, somente o saudoso Depu
tado Eurico de Aguiar, do Espírito Santo, e eu, lutãvamos contra essa coinci
dência. Era eu, então, Deputado pela Bahia; conhecia o problema dos mu
nicípios baianos; sabia que as motivações que levam o eleitor ao pleito muni
cipal são inteiramente diferentes daquelas que o conduzem aos pleitos fede
rais. Muitas pessoas que estão ligadas a um partido preferem votar no candi
dato que lhe pareça melhor para dirigir o seu município, ainda que seja de ou
tro partido, de modo que confundir as duas eleições é um desserviço à vida 
democrãtica, à ordem democrâtica. Quero ainda acentuar, se V. Ex• me per
mite, que também não compreendo que se convoquem homens respeitáveis 
dos municípios para exercerem mandatos de dois anos: ele recebe o cargo no 
primeiro ano, depois que o Prefeito que deixa já gastou, no primeiro mês, 
toda a receita disponível no ano. No segundo ano, ele começa, então, tendo o 
problema político da eleição. A emenda do nobre Deputac:lo Pacheco Chaves, 
que já recebeu aqui os aplausos do Senador Itamar Franco, é aquela quere
solve o problema; devemos realizar eleições este ano, mas eleições por quatro 

anos, para manter a incoincidência, para possibilitar que o povo, votanao 
sempre, votando cada vez mais, se liberte cada vez mais depressa do poder 
econômico e da influência dos poderosos. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Senador Nelson Carneiro, agradeço 
e o parabenizo pelo seu aparte, muito hâbil e de muita inteligência. As 
eleições municipais não podem ser confundidas com as eleições estaduais ou 
federais; não podem mesmo, porque muitas pessoas nascerrt e se criam e vi
vem no município e ali é o seu mundo; ali se resume a sua vida; ali ele forma 
tudo e as eleições municipaiS falam muito mais alto dentro dele do que as 
eleições estaduais ou federais. 

Outra coisa, as eleições municipais estão acima do próprio interesse 
ideológico, porque o que fala ao coração dos munfcipes é o interesse da terra 
comum, que fala muito mais alto. Portanto, a ·coincidência do mandato vai ti
rar, repito,-dos municípios, esta chama de integridade que motiva, que eleva e 
que engrandece os municípios nacionais. 

O Sr •. Orestes Quércia (SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - É com satisfação que concedo o 
aparte ao nobre Senador Orestes Quércia. 

O Sr. Orestes Quércia (SP)- Nobre Senador Agenor Maria, dois aspec
tos jâ ressaltados pelos nossos colegas nos apartes e, principalmente, pelo dis
curso de V. Ex.', são exatamente aqueles que dizem de perto às dificuldades 
formais de uma eleição para todos os cargos do País. Outro aspecto é eviden
temente a separação de 4 anos entre uma eleição e outra. Nós, que temos a 
ambição de nos desenvolver politicamente, evidentemente temos que praticar 
a eleição, praticar a poltica para podermos, realmente, nos desenvolver. Não 
podemos aceitar, do ponto de vista doutrinário, a coincidência de mandatos. 
Agora,·aceitar a prorrogação de mandatos deste ano, realmente, é um absur
do inconcebível e esta questão V. Ex• levanta muito bem e oportunamente. f:~ 
coisa tramada pelo Governo; embora eles publicamente digam que vão deixar 
ao Congresso a decisão do assunto; a verdade é que bastidores estão traman
do a prorrogação dos mandatos. E nós temos que protestar. Não podemos 
aceitar, de maneira· nenhuma~ Temos que dar a nossa palavra, a nossa 
atuação, o nosso esforça no sentido de evitar mais essa violência. O Governo 
jâ está muitó desmoralizado perante a opinião pública e nós talvez tenhamos 
condições, com esforço, com dedicação na nossa vontade e na nossa ação, de 
impedir essa violência que seria a prorrogação dos mandatos. Portanto, esta
mos plena.mente favorãvei.S à oportunidade com que V. Ex• levanta a questão 
e nos congratulamos com V. Ex• e vamos lutar, nós, os companheiros do PT 
e toda a Oposição, no Senlido de evitar essas violências. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Senador Orestes Quércia, as eleições 
deste ano são uma realidade, uma necessidade. A Nação inteira quer votar, 
quer comparecer às urnas. ~importante que a imprensa, falada e escrita, dê 
conhecimento de que aqui, na Capital da República, há um interesse maior 
para que essas eleições aconteçam. É preciso que se dê à Nação o conheci
mento de que as eleições vão acontecer. Na realidade, V. Ex• tem razão: tra
mam, nas caladas da noite, qualquer coisa de negro contra as eleições de I 5 
de novembro deste ano. Posso afirmar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que 
ninguém pode tirar do povo o direito de, no dia 15 de novembro deste ano, 
escolher os seus prefeitos. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Com o maior prazer, Senador Leite 
Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador Agenor Maria, as eleições são des
coincidentes, em virtude de razões de Direito Constitucional. Essas razões 
são de dupla natureza. Uma delas é o princípio da segurança; não a segurança 
material, segurança fisica, segurança militar, mas segurança da sociedade. 
porque se todo mundo, ao mesmo tempo, está disputando novo mandato, a 
sociedade fica insegura, porque cada um está tratando do seu novo posiciona
mento social e político. A segunda razão da descoincidência é de ordem didâ
tica: o processo eietivo é também um processo de ensinamento. ~impossível 
que um eleitor possa, ao mesmo tempo, ter consciência de votar no Prefeito, 
noVice-Prefeito, no Vereador, no Governador, noVice-Governador, no De
putado Estadual ou Federal, no Senador, Suplente de Senador, ou no Presi
dente da República. Isso é inteiramente impossível, sobretudo havendo 
sublegenda. 

Logo, a descoincidência ê da estrutura e tanto é verdade que estamos 
com esse problema agora, porque houve a descoincidência passada, a que se 
referiu o nobre Senador Itamar Franco. As eleições devem se realizar cum
prindo o calendário também por dois anos. Não tem sentido que agora, 
quando há dois partidos com estrutura remanescente e dois partidos nascen~ 
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tes, se fa~m eleições com quatro ou seis anos, porque seria: deixar em desi~ 
gualdade partidos que estão começando com grande esforço, como os nossos. 
Havendo eleição municipal, uma escrescência maior tem que ser eliminada: é 
a questão da sublegenda. Isso sim ê uma casuística e imoral. Essa sublegenda 
foi um artifici:llismo que vigeu no bipartidarismo. Agora, fazer que, num re
gime pluripartidârio, sobreviva a sublegenda, é: uma violência inominável. 
Como jâ disse recCnteiTiente: é uma cusparada, mais uma vez, na cara da 
Nação. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado, nobre Senador Lei
te Chaves. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, na minha região, no interior do Rio 
Grande do Norte, denominada Seridó1 hâ quase que uma certeza de que as 
eleições deste ano não irão acontecer, porque uma grande parte dos represen
tantes do Governo tem dito que serão prorrogados os mandatos. Daí, o meu 
apelo da Tribuna, na tarde de hoje, para que a imprensa falada e escrita diga 
qual é o pensamento desta Casa. Acredito que todos os Senadores, aqui pre
sentes, estão se pronunciando porque desejam as eleições. Desejar eleições é 
corresponder aos anseios populares. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MÀRIA (RN)- Concedo o aparte ao nobre Senador 
Dirceu Cardoso, porque tenho certeza de que S. Ex• vai dizer, nesta hora, o 
que vai pelo coração daqueles que S. Ex• representa nesta Casa, que ê o povo 
capixaba. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) - Nobre Senador, em nome do grupo dos 
autônomos, que a Mesa não quer reconhecer mas vai ser forçada a fazê-lo; 
que a Mesa não quer aceitar, mas vai ter que engolir os autônomos e os inde
pendentes, através de nossa manifestação, na sessão de amanhã, jâ que não 
tive tempo na sessão de hoje. O nosso grupo pede para o País que o Governo 
mate a fome do povo, como primeira necessidade, mas para a Nação, todos 
nós, do fundo do coração, do fundo de nossos sentimentos cívicos, esperamos 
as eleições. A eleição é o sortilégio das democracias. Então, o nosso grupo, 
através de meu pronunciamento, está perfeitamente de acordo com a mani
festação de V. Ex' e com a de todos quejã se pronunciaram aqui, neste ple
nário. Adiar a eleição deste ano é uma mistificação. Eu desejaria muito que ti
véssemos as eleições, porque são o ordenamento democrático, desde os fun
damentos que são os municípios, até a- cúpula que é o Presidente da Repúbli
ca. Portanto, estou plenamente de acordo, em nome do grupo autônomo para 
que as eleições de 1980 não sejam procrastinadas, não sejam adiadas, que 
possam ocorrer em 1980, como -ê do c3lendârio eleitoral do País. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Senador Dirceu Cardoso, eu tinha 
certeza absoluta de que V. Ex• daria o aparte, solicitando que as eleições 
acontecessem e que se cumprisse o calendário eleitoral. Eu tinha certeza pelas 
suas convicções democfáticas; eu tinha certeza pela representatividade de V. 
Ex' nesta Casa, que sempre foi a representatividade do povo; eu tinha certeza, 
Senador Dirceu Cardoso, porque, rta realidade, através dessa certeza do pro
nunciamento de cada um que. se robustece, dentro desta Casa e, quiçá, na im
prensa, para que esse verdadeiro plasma possa acontecer no dia 15 de no
vembro deste ano. Acredito que as eleições são um verdadeiro plasma, levan
do ao povo brasileiro o direito de escolher os seus prefeitos. Porque, Sr. Sena
dor Dirceu Cardoso, nos municípios, onde os prefeitos não estão correspon
dendo, jã imaginou V. Ex• a tristeza de ter um prefeito que não está corres
pondendo aos anseios dos seus munícipes por mais dois anosfDois anos que 
representam a violentação e a usurpação do direito do povo. V. Ex• merece, 
nesta oportunidade, V. Ex' e todos aqueles que comungam da verdade de 
querer, de exigir- as eleições deste ano, merece o apoio meu e o apoio de todo 
o povo brasileiro. 

O Sr. Humberto Lucena (PB) - Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Concedo, nesta oportunidade, ao Se
nador Humberto Lucena a palavra, o aparte, para que S. Ex• diga o que vai 
pelo povo da Paraíba. 

O Sr. Humberto Lucena (PB) --0 discurso de V. Ex• é da maior oportu
nidade. Creio Que o tema que V. Ex• está levantando, o da realização de 
eleições munícipais este iii o, constitui uma preocupação de todos nós, de tal 
sorte que outros discursos sejam aqui pronunciados, quase que diariamente, 
cobrando do Governo esse compromisso com a Nação. 

Não hâ de ser através da tâtica do despistamento, isto é, de transferir 
para o Congresso uma respOnsabilidade que é tipicamente do Governo, que 
hã de se resolver o problema. Parece-me que se deve manter o calendário elei
toral. Mas para nós, da Oposição, nobre Senador Agenor Maria, na mesma 
linha de pensamento dos meus companheiros, devo lembrar a V. Ex• que real-

mente o nosso posicionamento já foi praticamente estabelecido pelo Presi
dente do Partido, Deputado Ulysses Guimarães, contra a coincidência dos 
mandatos, que desserve à causa democrática. Assim, devemos lutar por 
eleições este ano, procurando votar, ao mesmo tempo, a emenda constitucio
nal do Deputado Pacheco Chaves e outros, que restaura o mandato de qua-: 
tro anos, para que o povo compareça às urnas de dois em dois anos, no apri
moramento de sua vocação democrática. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado, Senador Humberto 
Lucena. Posso afirmar que qualquer emenda fajuta que tenha como objetivo 
tirar do povo o direito de escolher os seus prefeitos, qualquer emenda faccio
sa que tenha como objetivo sugar do povo esse direito, qualquer emenda que 
tenha como objetivo marginalizar o povo brasileiro, deve o autor dessa· emen
da ser execrado à opinião pública, para que nunca mais possa merecer o su
frágio popular, porqu'e quem procrastinar as eleições, mudando o calendário 
eleitoral, não merecerá outra coisa, senão, realmente, o repúdio do povo. 

h com o maior prazer que concedo, nesta oportunidade, o aparte ao 
nobre Senador pelo Acre, Adalberto Sena, que tenho certeza, na sua vivência 
de político, vai dizer o que espera das eleições de 15 de novembro. 

O Sr. Adalberto Sena (AC)- Nobre Senador, apesar de propalar~se que 
o Governo quer transferir esta decisão ao Congresso, tenho a mesma impres
são que o Senador Orestes Quêrcia, a de que o Governo deseja esta prorro
gação. E eu, que venho acompanhando isso, de muito tempo, aqui, no Con
gresso, verifico que hã nessas intenções governamentais uma grande contra
dição da Revolução de 64, porque me lembro bem, naquele tempo em que a 
nossa Bancada do MDB era apenas de sete e eu exercia, talvez pela insuficiên
cia numérica, a função de Vice-Lfder do MDB ... 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Não apoiado. 

O Sr. Adalberto Sena (AC) - ... um dia o Senador Felinto MUller me 
procurou e disse: creio que o Presidente Castello Branco tem a intenção de 
promover a prática democrática neste País, através de eleições repetidas, e ele 
não pensa apenas em repeti-las de dois em dois anos, mas de repeti-las anual
mente. E, dai, foi estabelecido que, alêm das eleições municipais e as gerais de 
dois em dois anos, haveria eleições para constituição dos diretórios, ora dos 
diretórios municipais, ora dos diretórios estaduais, para que o povo tivesse 
uma participação anual e não apenas de dois anos. Agora, o que se vê é ao 
contrário: essa coincidência dos mandatos, para que o povo tenha apenas a 
oportunidade de quatro em quatro anos de praticar a democracia neste País. 
Muito obrigado a V. Ex' 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Senador Adalberto Sena, V. Ex• é 
mais uma voz que se une a de tantos outros que pregam a necessidade das 
eleições acontecerem- e assim manda o calendário- no próximo dia 15 de 
novembro. 

Congratulo-me com V. Ex', Senador Adalberto Sena, e tenho certeza de 
que a imprensa fará jUstiça a todos aqueles que, defendendo os interesses do 
povo brasileiro, pugnam para que aconteça de qualquer maneira o cumpri
mento do calendário eleitoral, realizando as eleições no dia 15 de novembro. 

O Senador Evandro Carreira disse muito bem, ontem- se não me enga
no - que o exercfcio da democracia é importante, até porque é um exercício 
biológico; um órgão que não se movimenta, torna-se um órgão estático. As· 
sim é a democracia, se não hã o exercício, através das eleições, as pessoas, os 
eleitores perdem não só o interesse pela eleição, mas perdem o interesse maior 
de aprender a votar, São palavras do Senador Evandro Carreira que lembro 
nesta hora. Portanto, relembrando o que disse o Senador Adalberto Sena, o 
ex-Presidente General Castello Branco desejava eleição anualmente, justa
mente para, atravé~ desse exercício, o povo aprender a votar. Então, por que 
agora fica~se dizendo que é preciso a coincidência dos mandatos, que a 
eleição é cara, que vamos prOrrogar? Tenha paciência, não tem sentido! 

A minha presença na tribuna é no sentido de apelar para que meus cole
gas, interpretando o sentimento do povo brasileiro, dêem um aparte, ficando 
ao lado do povo e exigindo as eleiçõe~-- para o dia 15 de novembro. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Dã licença para um aparte, Senador? 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Com o maior prazer, Senador Evelâ
sio Vieira. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - O Partido Popular jâ manifestou-se a favor 
da realização das eleições municipais, o PMDB também, o PT também, o 
Bloco Independente também. A vontade do povo brasileiro e da maioria estã 
expressa na manifestação desses partidos. E o PDS? Melancolicamente, pro
vavelmente será contra as eleições porque é contra o povo, não se manifesta, 
fica omisso. 
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O SR. AGENOR MARIA (RN)- Senador Evelâsio Vieira, até agora 
não tive a honra de receber um aparte de nenhum Senador do PDS, dizendo 
que briga. que lutará para que aconteçam eleições no dia 15 de novembro. 
Realmente V. Ex• lembra bem; e me causa espêcie, porque para a eleição do 
dia 15 de novembro. independente de estar no calendário, é necessário que os 
Senadores aqui presentes tomem uma atitude de exigir essas eleições, porque 
essa atitude tomada pelos Senadores vai fortalecer o pensamento nacional e. 
conseqUentemente, obrigar a imprensa a dizer que este Senado. na reunião de 
hoje, travou um debate para que acontecesse eleição de qualquer manei_ra, e 
que os Senadores presentes ficaram a favor das eleições. e para que sC cum
prisse realmente o calendário. 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Com o maior prazer, concedo o 
aparte ao nobre Senador Evandro Carreira. 

O sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador Agenor Maria, eu não 
usaria mais qualquer argumento do elenco que temos para justificar a não 
prorrogação e a eleição agora, este ano, para vereadores e prefeitos. Quero 
pinçar um argumento no elenco do lado de lá, dentro dos interesses do Go
verno e orientar os estrategistas do Planalto, dizendo-lhes que "o feitiço está 
virando contra o feitiCeiro." 

A extinção .dos partidos não implodiu a OpoSição; estâ provocando uma 
nova bipolarização partidária; haja vista a palavra, agora. do ilustre Senador 
Evelásio Vieira, quarldo nos afirma que o PP e PMDB juntos defendem a 
mesma proposta, o que vem justificar a bipolarização; garante que, daqui a 
alguns meses, daqui a um ano, as oposições estarão coligadas, fatalmente, 
nobre Senador. e voltará, a oposição, versUs situcionismo, qom outros nomes, 
com outra roupagem, mas será :sempre ARENA e MDB. 

Eu diria aõs estrategistas governamentais que uma eleição agora, este 
ano, iria lhes facilitar a estratêgia proposta com a extinção dos partidos, por
quanto acirrava os ânimos desses partidos novos que nascem, e assim se rom
peria a bipolarização que está sendo anunciada, e que é patente. 

Aconselho aos estrategistas do Planalto que reflitam. Esta é a hora de fa
zer eleição, exatamente para que as oposições se engalfinhem, se entredevo
rem numa disputa pelo voto municipal, exacerbando as divergências orgâni
cas. 

Serão incompetentes se não realizarem este ano as eleições municipais. 
Eu lhes aconselho, nesta hora, a fazerem eleições. porque depois, mesmo 

que a situação perca, o poder de corrupção dos Malufs e quejandos será sufi
ciente para arrebanhar os fisiologistas. 

Num pafs carente de tudo, é fácil atrair políticos que fazem política na 
base do dinheiro, comprando votos. Que os estrategistas do Planalto, especia
listas em pacotes e embrulhos, aproveitem esta lição que lhes estou a dar: rea
lizem as eleições este ano, e conseguirão dividir a oposição; do contrârio ela 
se aglutinará, e voltarâ a bipolarização. 

O Sr. Almir Pinto (CE)- Permite V. Ex• um_aparte? 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Muito obrigado a V. Ex•, Senador 
Evandro Carreira. Antes de conceder, com muita honra, o aparte ao nobre 
Senador Almir Pinto, devo dizer a V. Ex• o seguinte: os homens se dividiram 
em vãrios partidos, PP, PTB; PT, PMDB, mas posso afirmar que o povo bra
sileiro não se dividiu. O povo estâ unido, e nas eleições dará o seu grito, o gri
to contra o aumento de mais de 100% dosjuros1 o grito contra o aumento da 
taxa de eletricidade em mais de 109%, o grito contra-a-desenfreada inflação 
que está ai. Portanto, os homens_ se dividii-3.m -por interesses tais ou quais, 
mas o povo não se dividiu. ______ _ 

Com muita honra concedo o aparte ao nobre Senador Almi! Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (CE)~ Nobre colega, agradeço a sua gentileza. O 
nobre Senador Evelãsio Vieira fez uma afirmação interessante. de que, neste 
Plenário, os partidos que formam a Oposição todos já disseram que querem 
eleições em 1980. Na verdade. não sou líder do me_y partido, sou um simples e 
modesto membro deste partido que está sendo criado dentro da nova estrutu
ra política do País. Mas, também, quero dizer ao meu nobre e estimado cole
ga Evelásio Vieira que nenhum Senador do PDS disse que era contra a 
eleição. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- O meu desejo é que digam que são a 
favor. 

O Sr. Almir Pinto (CE)-:- Primeiro, pórque ê constitucional. A eleição 
de 1980 está na Carta Magna para ser realizada. Então, compete agora a 
quem fazer essa eleição? Quem dâ, modusfaciendi desta eleição? h o Tribunal 
Superior EleitoraL O Tribunal terá que fazer, terá que ter condições para fa-

zer esta eleição. E quero também fazer um ligeiro reparo, porque a nossa lín
gua é muito ric:a em vocabulário. Nunca concordei, nobre Senador. e V. Ex• 
como eu é um homem do Nordeste sofrido, e não concordará como os demais 
colegas aqui o fazem, que o povo tem o direito de escolher os seus represen
tantes. Infelizmente o povo não escolhe. O povo vota nos seus representantes; 
quem escolhe é a cúpula partidária. 

Este direito de escolher o povo não tem, infelizmente não tem mesmo, 
porque o povo não tem o direito ao Veto. O povo satisfaz-se em votar! E vo
tou bem. em V. Ex•. 

O SR. AGENOR MARIA (RN) - Muito obrigado. 

O Sr. Almir Pinto (CE) -Nobre Senador, o Presidente Castello Branco 
queria o exercício do voto para o povo aprender a votar. Mas, não é pratica
mente só isso o suficiente para é:duCar_O_ povo a votar, aprender a votar; o 
povo deveria ser preparado desde a juventude, desde o curso primário, desde 
o curso ginasial com ensinamentos de Instrução Moral e Cívica para saber 
como é que se deve votar, conscientemente, e não levado pelo suborno, pelo 
poder econômico que robustece, não a democracia. mas sim a alguns esperta
lhões que vendem votos como quem negocia gado ... Acho que o exercício do 
voto, no momento, ê uma prevaricaÇão contra a democracia, porque V. Ex• 
sabe perfeitamente, e tambêm eu sei. o que ocorre no meu Ceará. O poder 
econômico é quem domina e V. _Ex•. um homem pobre como é, pode ter a sua 
candidatura prejudicada por candidatos economicamente fortes e, assim, 
tira-lhe aquele direito que, na· verdade, V. Ex• tenha para representar o seu 
Estado, como bem representa neste momento. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Senador Almir Pinto, fico honrado e 
grato com o aparte de V. Ex• V. Ex• tem toda a razão, V. Ex• está coberto de 
razão. Infelizmente, o povo não tem o direito de escolher, mas tem o direito 
de votar, já é alguma coisa ... 

O Sr. Almir Pinto (CE) - Eu disse isso. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- ... pior seria se procrastinâssemos as 
eleições de 15 de novembro e não alcançassemos o cumprimento do calen
dário. Pior seria ... 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes. Fazendo soar a campainha)
Queria advertir V. Ex• que o seu tempo já está esgotado. 

O SR. AGENOR MARIA (RN)- Jã vou concluir, Sr. Presidente. 
Daí eu dizer, espero que os meus colegas com assento nesta Casa, e que a 

Câmara dos Deputados, a partir de hoje. lutem diuturnamente para que a im-':o 
prensa dê conhecimento à Nação.de que as eleições, se depender do Congres
so, da Câmara e do Senado, vão acontecer, porque nós não podemos ír de en
contro à vontade popular. 

- Concluindo. Sr. Presidente. apelo para que o Governo retire os 13% que 
incidem sobre a comercialização da soja. que ê uma taxa de confisco. Sr. Pre
sidente. a taxa de confisco de 13% sobre a soja é uma imoralidade, porque o 
produtor de sojajã paga 15% de !CM, 2,5% de FUNRURAL e teve os juros 
duplicados em mais de 100%, pois os juroS, para o pequeno plantador de soja 
eram de 13, elevou-se para 27%, aquele que era 15 para o medio, elevou-se 
para 33% e o Governo ainda querer manter uma taxa de confisco de 13%, 
realmente, é absurdo. 

Concluo agradecendo a deferência da Mesa, agradecendo aos meus cole
gas e pedindo a Deus, na sua bem-aventurança, que ilumine os homens para 
que dêem alguma coisa ao povo, para que o povo continue pelo menos na es
perança de poder melhorar. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gabriel Hermes)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Jorge Kalume. (Pausa.) 

S. Ex~ desiste da palavra. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Orestes Quêrcia. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores: 

Quero, em rápido pronunciamento, fazer menção ao notidãrio de hoje 
do jornal Folha de S. Paulo, sobre _o~ problemas sérios por que passa a Uni
versidade de São Paulo. 

Na sessão de hoje, durante o discurso do nobre Senador Gilvan Rocha, 
lamentávamos a atuação do Governador. de São Paulo, no sentido de usar a 
mâquina da Administração, de usar de todo o poder de pressãO in-erente a um
Governador de um Estado como São Paulo, no sentido de forçar lideranças a 
aderir ao Governo. 
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Mas isto não é tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores_, em São Paulo, em 
termos de Governo, em termOs de administraÇão, o que. ocorre é lastimável. 
Um dos exemplos é o que acontece na Universidade de São Paulo. 

Eu não Sei se já troüxe dados, mas sef que recentemente nós falamos nes
ta Casa sobre o fato de, no orçamento deste ano, o atual Governador ter di
minuído, de uma maneira impressionante e criminosa, as verbas da educação 
e da saúde, tendo em vista o seu objetivo de mudar a capital de São Paulo. No 
que diz respeito à diminuição das verbas no setor de educação, a USP, da 
mesma forma que a UNlCAMP, as universidades estaduais, sofreram uma 
diminuição inCrível, repito, criminosa. 

Recentemente, urna autoridade do Governo do _Es_tado, precisamente o 
Sr. Roberto Richter, que é presidente de um chamado Grupo de Assessoria e 
Participação do Governo do Estado, fez menção ao fato de que o Governo 
está estudando a privatização e o pagamento de anuidades nas universidades 
paulistas. 

Ontem, o Reitor da Universidade de São Paulo, Valdir Muniz Oliva, en
viou urna carta a essa autoridade, lamentando o descaso, lamentando o aban
dono da USP. 

Recentemente o Governador suspendeu as verbas para a alimentação 
dos estudantes. Agora fala-se cm pagamento de anuidade, enquanto 
diminuem-se de maneira extraordinária, como nunca aconteceu na História 
de São Paulo, as verbas para a USP e demais universiçl.ªdes de SãO Paulo. 

Queria, Sr. Presidente, fazer menção a esse noticiário em que o Reitor la
menta essa atitude do Presidente do GAP e lembra q corte para o subsídio do 
restaurante da USP, ao mesmo tempo em que critica a idêia da privatização 
da USP, inclusive lamentando o argumento usado pelo auxiliar do Governo 
de São Paulo, segundo o qual a administração das universidad~s deveria ser 
uma espécie de gerência; não deveriam ser professores provindos de escolas 
mas adaptados à biblioteca, à tecnologia aqueles que haveriam de administrar 
as universidades, mas deveriam ser gente com competência para conseguir 
viabilidades económicas. Ora, isso é um absurdo com o qual não podemos 
concordar de maneira nenhuma. Um reitor, um administrador de universida
de deve, essencialmente, cuidar do setor de ensino, cuidar do setor _de pesqui
sas e etc. De maneira nenhuma se pode pensar em transformar as universida
des em empresas lucrativas. 

O Sr. Evandro Carreira (AM) - Permite V. Ex• um instante? 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (SP) - Pois não. 

O Sr. Evandro CaJTeira (AM)- V. Ex• está correto, certÍ;simo. Univer
sidade não é equilíbrio de orçamento. Universidade é pesquisa, essencial
mente pesquisa. Não é equilíbrio orçamentário. Muito obrigado. 

O SR. ORESTES QUÉRCIA (SP) - Agradeço a V. Ex• 
Sr. Presidente, quero lembrar que, também atravês do noticiário da Fo

lha de S. Paulo, tomamos conhecimento de que o Conselho Universitário da 
Universidade de São Paulo emitiu uma nota oficial que pedimos à Presidên
cia autorize depois a Taquigrafia a inscrever nos Anais da Casa. 

O Governo, nenhuma atitude em favor &a Uniyersidade tomou. 
Quer o Conselho, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lembrar que, mesmo 

aqueles que eventualmente aceitam a hipótese de pagamento de anuidade pe
los alunos que podem pagar, entendem que esse pagamento deve reverter em 
favor do universitário carente, nunca no sentido de equilibrar receita e despe
sa de uma Universidade. 

Era isso, Sr. Presidente, o que queríamos assinãlar nesta tarde, dando o 
nosso integral apoio ,ao Conselho Universitário da USP ao seu Magnífico 
Reitor, tendo em vista o que o atual Governo do Estado de São Paulo está fa
zendo com a t;SP e com as demais universidades paulistas. 'ê o nosso protes
to veemente, no sentido de que nós brasileiros de São Paulo, não podemos to
lerar tamanha desfaçatez. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ORESTES 
QUERCIA EM SEU DISCURSO.) 

CONSELHO ti. CONTRA MENDIGAR MIGALHAS 

A nota oficial - divulgada ontem -, em 4ue o Conselho Universitário 
da Universidade de São Paulo defende para a Educação .. uma altíssima prio~ 
ridade nos gastos públicos", é a seguinte: 

"Em outubro do ano passado, o Conselho Universitário da USP dirigiu
se ao Governo do Estado e à_ opin~ão pública, em geral, a fim de alertar para a 
precaríssima situação- que se encontrava a Universidade, tanto no que diz res
peito à situação salarial dos seus docentes e funcionários, quando a penúria 
de verbas necessárias para investimentos e custeio. Tinha, então, o Conselho 
a esperança de que o seu alerta sensibilizasse as autoridades responsáveis por 
essa situação, perante a leitura de um docwnento maduro e equilibrado. 

.. Não só isso não aconteceu como, o que é muito pior, a situação se foi 
agravando dia a día, sem que qualquer medida fosse tomada. Debalde a im
prensa mostrou, em inúmeras reportagens, a situação catastrófica da Univer
sidade; em vão docentes, funcionários e estudantes da USP deram entrevistas 
e publicaram artigos, desvelando uma parte da situação de descalabro em que 
se encontra a nossa principal instituição de ensino superior. A resposta do 
Governo foi tão-somente a de arrochar ainda mais, em 1980, o orçamento da 
USP e de propor um aumento salarial que, de forma alguma, compensa as 
perdas causadas pela inflação . 

.. Mais ainda: um desses organismos, sem qualquer substância jurídica, 
mas que parece ter mais força junto ao Governo do que as instituições legiti
mamente constituídas - referimo-nos ao tão falado GAP - vem a público, 
por intermédio de seu presidente, propor praticamente a privatização das 
Universidades estaduais, descobrindo, como medidas para resolver a crise 
universitária, a transformação delas em empresas, naturalmente lucrativas, 
com administradores desvinculados da vida científica, e com a instituição 
pura e simples do chamado "ensino pago" como fonte de receita para as insti
tuições públicas de educação superior. 

Não é propósito deste Conselho entrar aqui na discussão do princípio da 
abolição da gratuidade generalizada do ensino superior, mesmo porque, 
quanto à questão de princípio, nem todos os Conselheiros têm a mesma opi
nião. Entretanto, mesmo os que aceitam a idéia, em princípio, não podem admitir 
a sua adoção sem um sério estudo e como- -mera- medida isolada, e nem 
admitem que o eventual pagamento de anuidade, que não sabem em que base 
poderia ser instituído, tenha qualquer outra destinação que não a de 
constituir-se num fundo exclusivamente destinado a auxiliar estudantes capa
zes e carentes. Pois- e nisso todos estamos de acordo- o Conselho Univer
sitário da USP reconhece como um dever e dever primordial do Estado ga
rantir com os seus recursos, que são da comunidade, um sistema de educação, 
em todos os graus, capaz de atender às necessidades da população e os mais 
legítimos interesses d3. soCiedade civil. 

Ninguém se deixa enganar por essa política do Estado brasileiro, inaugu
rada em nível federal, na década de 70, e, ao que parece, entusiasticamente 
apoiada em nível estadual, pelo atual Governo, de livrar-se das suas respon
sabilidades indiscutíveis no âmbito da educação, a! incluída a educação supe-
rior, a fim de liberar recursos-Para obras de duvidoso interesse social, mas de 
inegâveis efeitos eleitorais. 

Qualquer país que pretenda civilizar-se, democratizar-se, desenvolver-se, 
hã de saber que a cultura humanística e científica, a inteligência crítica e a in
ventividade são condições prêvias para a realização de tal desiderato. E hã de 
saber também que sem uma universidade atuante, criadora e livre, não se 
pode desenvolver essa cultura, como já o haviam compreendido, Armando de 
Salles Oliveira à frente, os fundadores da Universidade de São Paulo. Orâ, 
essa Universidade, mostra-o o exemplo de toda a história do nosso engino, só 
pode ser pública e autónoma e, para cumprir a sua missão, não pode ficar 
mendigando dos governos as migalhas que sobram dos festins orçamentários. 

A educação, para quem seja capaz de compreender esses dados elemen
tares, deve receber, de qualquer governo lúcido e voltado para a comunidade, 
uma altíssima prioridade nos gastos públicos, ao contrário do que vem acon
tecendo entre nós, e para que se tenha uma educação rica e deferenciada, real
mente criadora e capaz de gerar frutos permanentes, é essencial que se possa 
contar com universidades modernas, com verbas suficientes para sua manu
tenção e crescimento, para a realização de pesquisas originais em todos os 
campos do saber, e com o seu pessoal recebendo vencimentos condignos que 
lhe permita dedicar-se integralmente à vida universitária. 

O Conselho Universitário vê com um misto de revolta e de tristeza a si
tuação da USP deteriOrar-se, sem que -lhC -restem outros meios de ação que 
não sejam o de seu protesto contra uma situação que não pode perdurar e de
núncias dos responsáveis governamentais pelo lastimável estado a que chegou 
uma das .grandes universidades da América. 

A ~SP nãp está a serviço de qualquer ideologia nem de qualquer parti
do. Seus compromissos são apenas com a .cultura e com a comunidade que a 
mantém. E o Estado que, para ser legítimo, há de estar subordinado ao con
trole da sociedade civil, tem o dever de pensar nessa comunidade que, por sua 
vez, tem o direito de cobrar das instituições universitárias o desempenho sa~ 
tisfatório de sua missão. Mas estas não poderão fazê-lo se passam a ser trata· 
das como instituições incómodas c de segunda ordem. De segunda ordem 
pelo pouco que recebem, incômodas porque são livres e críticas, dispostas a 
manter a chama da liberdade espiritual a qualquer c11sto. 

Estamos vivendo um momento ci-ítico, estamos empenhados em uma 
aposta democrática, que faça de nossa Nação o que ela merece ser. E essa 
aposta será irremediavelmente perdida se não tivermos uma universidade for~ 
te e livre, forte e livre como deve ser també:m a imprensa, pois que a imprensa 
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e a universidade, fortes e livres, hão de ser, hoje, os principais esteios da segu
rança nacional. Aquela segurança que nasce da liberdade e do direito e que é 
a maior garantia contra qualquer forma de despotismo e corrupção das insti
tuições." 

O SR. PRESIDENTI:: (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Dirceu Cardoso para uma comunicação. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA D!SCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBLI· 
CADO POSTERIOR_MENTE. 

O Sr. Evandro Carreira (AM)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma 

fere ao Projeto de Lei 3ll~Af79, originário da Câmara dos Deputados e ma
nifestação essa externada quando da Assembléia Geral dos Delegados e no 
Encontro Nacional de Professores, realizados nesta Capital nos dias 16 a 20 
de janeiro p. passado. 

O documento faz veementes críticas ao referido projeto e por sua vez traz 
duas sugestões, sendo que achei muito interessante a segunda, isto ê, a Comis
são de Educação do Senado promover um Simpósio •'para um amplo debate 
do assunto pela classe". 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o documento referido, para 
que conste dos nossos anais. (Muito_ bem!) 

comunicação. DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GASTÃO MVLLER EM 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre SEU DISCURSO: 
Senador Evandro Carreira, parã---urna comunicação-. Brasília, 21 de janeiro de 1980 

O SR. EVANDRO CARREIRA (AM-Para uma comunicação. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Amanhã entra em votação na Câmara Federal o projeto da proibição da 
pesca da baleia, jâ aprovado aqui no Senado Federal. Quero, desta tribuna, 
comunicar isso a todos os Srs. Deputados_ para que estejam atentos e não se 
esqueçam de que a baleia é responsável pela eliminação de mais de três tone
ladas, ou seja, cada baleia destrói, come, devora três toneladas por dia de al
gas marinhas perigosas. Portanto, representa um fator importante no 
equilíbrio biológico do Planeta. 

Sr. Presidente, muito agradecido pela oportunidade. (Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 

Senador Nelson Carneiro. 

O SR. NELSON CARNEIRO (RJ. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores: 

Uma equipe de Governo, por melhor que seja a sua escolha, não se afina, 
totalmente, no primeiro ano de trabalho, tanto mais quando, em nosso caso, 
houve mudanças, umas provocadas pela fatalidade, como ocorreu com o de
saparecimento do saudoso Senador Petrônio Por_tella, outras por notórias di
vergências em torno da política económico-financeira. 

Se nos cumpre apresentar e criticar, quando ocorram, os desacertos des
sa equipe, individualmente ou como um todo, ê de igua( obrigação nossa -
até para provocar emulação necessária, em benefício do Pais- indicar as ini
ciativas e providências de qualquer deles, quando, corajosamente, se atiram à 
solução de graves problemas da sua pasta. 

Assim é que não podemos deixar de louvar a atuação deflagrada durante 
o último recesso parlamentar pelo Ministro da Previdência Social, no comba
te à corrupção existente no setor de benefícios, principalmente nos Estados 
do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde há o maior número de contribuintes. 

Ainda há poucos dias compareceu Sua Excelência a um programa de te
levisão e não teve meias palavras para revelar a amplitude da corrupção na
quele setor. 

O povo precisa ouvir, claramente, essa espécie de mea culpa do Governo 
Revolucionário como um todo, principalmente quando, na atual equipe, al
guns parecem comportar-se como se não tivessem compromissos com o pas
sado, nem procurassem resguardar os erros pretêritos sob a capa de uma dis
crição que não convém a ninguém e desserve ao povo. 

Há, porém, outra face do problema: os pensionistas c aposentados preju
dicados por decisões da Previdência SociaL 

Nesta oportunidade, queremos sugerir a Sua Excelência que se abra, nas 
respectivas Delegacias, em todo o País, guichês exclusivamente para atender 
aos pedidos de revisão das aposentadorias jã deferidas, evitando-se, por esse 
meio, fiquem os reclamantes, de ceca e meca, a procurar instrumentos e infor
mações que os capacitem a corrigir erros naqueles process-os, por culpa exclu
siva de decisões incorretas e contrárias à lei. 

Aposentados e pensionistas, que tiveram seus processOs mal informados, 
não poden:I pagar por culpa q uc não lhes cabe, e precisam ter revistos, com a 
máxima presteza, seUs bcncflcios, de acordo com a lei. 

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Recebi, e devem os demais Srs. Senadores também tê-lo recebido, um 
documento encaminhado pelo Prof. Hermes Zaneti, Presidente da Confede
ração de Professores do Brasil, com sede em Porto Alegre - RS. 

Encaminha, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Prof. Hermes Zaneti, a ma
nifestação de repúdio da Confederação de Professores do Brasil no que se re-

Exm'i' Sr. Senador 

A Confederação de Professores do Bra&il- ÇPB, vem trazer a V. Ex•, 
através do presente documento, urria posição de vee"mente repúdio ao Projeto 
de Lei 311-A/79, oriundo da Câmara dos Deputados, tomada na Assembléia 
Geral de Delegados e no Encontro Nacional de Professores realizados ·em 
Brasília nos dias 16 a 20 do corrente. O referido Projeto fere frontalmente 
princípios bâsicos, esteios de riossas primordiais reivindicações: 

I -autonomia face ao Governo, traduzida pela completa desvinculação 
da administração pública direta ou indireta; 

2 - maior participação dos filiados nas decisões. 
Citamos, a título de ilustração, dispositivos que ferem estes princípios: 
a) o§ 2~' do Art. 21' atrela a Ordem dos Professores do Brasil ao Estado, 

como serviço público federal~ sob forma autárquica; o Art. 24 complementa 
esta afronta à soberania da entidade; 

b) o Art. 41' em seu item XI atribui ao Conselho Federal o poder de in~ 
tervir nos Conselhos Regionais, sem depender, para tal, da autorização de 
outro órgão; 

c) o item VIII do Art. 69 submete a aprovação da proposta orçamentária 
dos Conselhos Regionais aos próprios Conselhos Regionais; 

d) os itens I e IV do Art. 18 são imposições absurdas, nessa era de desbu
rocratização. 

Não se pode vislumbrar a criação da Ordem dos Professores do Brasil, 
como órgão classista para disciplina e fiscalização do magistêrio e defesa dos 
interesses e legítimas reivindicações dos seus integrantes, senão corno entida
de invinculãvel à administração púbJica direta ou indireta~ cm virtude de seu 
caráter essencial de independência. 

Se não bastasse o prejuízo político para o magistério, a estrutura própria 
do Projeto é de natureza autocrâtica; a Ordem dos Professores do Brasil fica 
atrelada ao poder público, tirando autonomia de ação dos movimentos clas
sistas. Parte de -seus dispositivos impõe um verdadeiro código penal e engen
dra pretextos para a manipulação e repressão dos movimentos autênticos da 
classe. 

Atrelada ao poder público, a Ordem dos Professores do Brasil poderia 
disciplinar, fiscalizar e defender livremente os interesses dos profesSores, como 
órgão classista? Uma ordem somente serâ útil, se resultar de um estágio de 
desenvolvimento da categoria, quando esta tiver alcançado seu lugar de direi
to na estrutura social do pais. 

Em virtude do exposto, solicitamos o empenho de V. Ex• em dois pon
tos, que reputamos da maior importância: 

11') na sustação imediata da tramitação- do referido Projeto~ e seu arqui
vamento; 

29) na promoção de um simpósio, patrocinado pela Comissão -de Edu
cação do Senado, para um amplo debate do assunto pela classe, por se reves
tir da maior importância, para a tão sacrificada e quase falida educação. 

Certos de contarmos com o incondicional apoio de V. Ex•, 
apresentamos-lhe nossas cordiais saudações. 

Assembléia de Delegados da CPB- Encontro Nacional de Professores 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

A vitalidade do 29 Congresso da Mulher Paulista, realizado no último 
fim de semana, indica notâvel avanço na luta contra as discriminações que 
elas sofrem, sobretudo no mercado de trabalho. Comprova, também. que as 
forças sociais somente alcançam seus legítimos direitos quando se mostram 
capazes de organização. 
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No campo profissional, os pontos principais aprovados foram: luta pela 
profissionalízação da mulher e sua admissão em escolas profiSsionalizantes 
de todos os tipos, sem discriminação; luta contra o subemprego e garantia de 
trabalho par~ a mulher casada, mãe ou gestante. , 

Sobre a participação polltica da mulher, concluiu-se que ela deve se in
tensificar nos partidos C nos sindicatos. A mulher não pode deixar de partici
par da luta contra todas as formas de opressão, repressão c autoritarismo. 

No CorigrCsso, recebeu uma homenagc111 especial Ana dos Santos Dias, 
esposa do operário Santo Dias da Silva, morto no ano passado pela policia, 
durante a greve dos metalúrgicos. Ela tomou a palavra para exortar as mulhe
res de São Paulo e do Brasil a lutar Por seus direitos como mulherCs e como 
trabalhadoras. 

Pela impo~tância da anldise realizada, soliciÍamos que faça parte do nos
so pronunciamento o editorial da Folha de S. Pau/o, ucongresso da Mulher". 
(Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MON
TORO EM SEU DISCURSO.) 

Folha de S. Paulo, 1/-03-80. 

Congresso da mulher 

O 29 Congresso da Millher-Paulista, reunido este fim de semana na Capi
tal, apresentou sinais de grande vitalidade. Em um ano, triplicaram o número 
de entidades presentes e o total de participantes, estimado em mais de três 
mil. Embora esse tipo de reunião dificilmente se destine a renovar o debate ou 
a colocar problemas inteiramente novos, o 29 congresso da mulher não parece 
absolutamen~ ter sido um mero convescote para aplaudir teses- hoje já ve
lhas - por um público de convictos. 

O número expressivo dé participantes, a multiPlicidade das entidades re
presentadas (52), o calor dos debates e atê as acusações mostram que as mu
lheres- não só como um todo, mas nos diversos setores da sociedade- ten
titm ocupar cada vez mais o espaço que a spciedade civil ainda teima em 
negar-lhes. Em todo caso, dificilmente se poderá continuar acusando os di
versos movimentoS femininos e feministas de diversão para a classe média de
socupada. 

O Congresso foi marcado por intensas divisões que quase o levaram ao 
impasse. Sobre um fundo de reivindicações êomuns a todas as mulheres- as 
chamadas reivindicações "específicas", cada vez mais reduzidas em uma so
ciedade marcada por disparidades tão _profundas entre as classes, como a nos
sa - enfrentaram .. se as diferentes organizações e tendências politicas, com 
seus .. slogans" e seu proselitismo. A reação da maioria, opondo .. se a ver-se 
transformada em •'massa de manobra" pelos diversos grupos, dá margem a 
algumas reflexões. 

Ao contrário dos partidos c dos grupos de interesses com base social ho
mogênea, dificilmente um movimento da sociedade civil tão abrangente como 
o· das mulheres poderá ter carâter rnonolftico. Por outro lado, seu carâter de 
movimento de "minoriau deveria ser um incentivo a mais para a tolerância de 
uma multiplicidade de tendências expressivas de interesses reais diversos. 
Çabe registrar, por exemplo, o protesto de mulheres pertencentes ao Movi
mento Negro Unificado,- cujas reivindicações específicas teriam sido pouco 
consideradas na organização do enCOntro. Semelhante incidente ocorreu com 
representantes das empregadas domêsticas. 

De certa forma, a vontade de reunir os diversos movimentos e entidades 
em um movimento unificado- qUe se expressOu nesse Congresso -tenderá 
para uma espécie d~ frente dos interesses das mulh~res ~diversos setores·da 
sociedade, ou terá imensas dificuldades em se expandir. Porque é de
masiado evidente que mesmo reivindicações comuns, como a de creches, por 
exemplo.., não t~m o mesmo sentido quando expressas por .um 2rupo d~ wã~~ 
de classe média ou_ por um grupo de ·empregadas domésticas, CUJa eXJstencia 
social as define como serviçais das primeiras. 

A vitalidade do Congresso das Mulheres residiu justamente no conflito 
de tendências e interesses que se manifestou e que, do ponto de vista da arti
culação da sociedade, é muito salutar. Como as demais instituições e movi· 
mentos da sociedade civil, sua sobrevivência parece estar na razão direta da 
diversidade que for capaz de conter em seu próprio seio. Como, no caso em 
apreço, ati': grupos de homens. que, reunidos em separado, parecem ter defen
dido teses consideradas mais avançadas do que os demais grupos. Um impor· 
tante preconceito masculino- contra as reivindicações femininas- pode es· 
tar começando a ser rompido. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão, diSigriando para a sessão extraordinára a 
realizar-se às 18 horas e 30 minutos, a seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno úniço, do Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça sobre a Mensagem n• 48, de 1980 (n• 074/80, na origem), de 5 do cor
rente, peJa qual o Senhor Presúiente da Repllblica submete à deliberação do 
Senado a escolha do doutor Romildo Bueno de Souza para exercer o cargo de 
Ministro do Tribunal Federal de Recursos, na vaga, destinada a magistrados 
ou membros do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, decor
rente da aposentadoria dq Ministro Márcio Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 27 minutos.) 

ATA DA 9~ SESSÃO, EM 12 ])E MARÇO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46' Legislatura 

- EXTRAORDINÁRIA -

PRESIDENCIA DO SR. NILO COELHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiomard - Eunice Michiles 
- Evandro Carreira- Raimundo Parente -Aloysio Chaves- Gabriel 
Hermes - Jarbas Passarinho Alexandre Costa - Henrique de La Rocque 
- José Sarney- Alberto Silva - Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto - José Lins - Mauro Benevides - Agenor Maria - Cunha 
Litna - Humberto Lucena - Mílton Cabral - Aderbal Jurema - Nilo 
Coelho- Luiz Cavalcante- TeO-tôriio Vilela- Gilvan Rocha- Lourival 
Baptista- Passos Porto- Jutahy Magalhães- Lomanto Júnior- Dirceu 
Cardoso- João Calmon- Moacyr Dalla- Amaral Pei~oto -Hugo Ra
mos- Nelson Carneiro- Roberto Saturnino- Itamar Franco- Murilo 
Badaró- Tancredo Neves- Franco Montoro- Ore$tes Quércia- Bene
dito Ferreira- HenriqUe SailtiiJo - Lá~arQ_Barboza- Benedito Canelas
Gastão Müller- Vicente Vuolo- Mendes Canale- Pedro Pedrossian -
Saldanha Derzi- José Richa- Leite Chaves- EvelásiO-Vieira- Jaison 
Barreto - Lenoir V argas - Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Consti~ 
tuição e Justiça sobre a Mensagem n• 48, de 1980 (n• 074/80, na ori
gem), de 5 do corrente, pela qual o Senhor Presidente da Repúblíca 
submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor Romildo 
Bueno de Souza para exercer o cargo de Ministro do Tribunal Fede~ 
rai de Recursos, na vaga destinada a magistrados ou membros do 
Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, decorrente da 
aposentadoria do Ministro Márcio Ribeiro. 

A matéria constante da pauta da presenta sessão, nos termos da alínea h 
do art. 402 do Regimento Interno, deverá ser apreciada em sessão secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias~ a fim de que 
seja respeitado o dispositivo regimental. 

(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 31 minutos e volta a ser 
pública às /8 horas e 40 minutos.) 
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O SR. PRESIDÉNTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a presente sessão, designando para a sessão ordinária de ama
nhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento n9' 567, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9' 320, de 1978, de sua autoria, dispondo sobre a remuneração miriima dos vi
gilantes que militam em instituições bancárias e congêneres, e dã outras pro
vidências. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 568, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 325, de 1978, de sua autoria, que dã nova redação ao art. 491 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 569, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 331, de 1978, de sua autoria, acrescentando itenl-ao art. 89 da Lei n9 5.107, 
de 13 de setembro de 1966, que instituiu o regime do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço. 

4 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 85, de 1976 
(n9 1.194/75, na origem), que dispõe sobre pensões a dependentes de servidor 
público falecido no_ gozo de dupla aposentadoria, tendo 

PARECERES, sob n•s 736 a 738, de 1979, das Comissões: 
-de Serviço Público Civil, favorável; 
-de Constituição e Justiça (exame solicitado_ pela Comissão de Fi-

nanças), pela constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Finanças, favorável. 

5 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 77, de 1978 
(n• 1.503/73, na Casa de origem), regulamentando a profissão dos trabalha
dores em transportes rodoviários, e dã outras providências, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.161 e 1.162, de 1979, das Comissões: 
- de Legislação Social, contrário; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorãvel. 

6 

Discussão, Cm turriO único, do Projeto de Lei da Câmara n9 130, de 1978 
(n9' 2.189/76, na Casa de origem), que introduz alterações no ait. 17 do Códi
go de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÃVEL, sob n• 1.211, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e J usôça. 

7 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n9 209, de 
1979, do Senador Franco Montoro, que elimina o prazo para candidatura a 
cargo eletivo, no caso de desfiliação de um partido e filiação a outro, tendo 

PARECER, sob n• 517, de 1979, da Comissão: ~ 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridicidade, e, no 

mérito, favorável. 

8 

Discussão, em primeiio turno, do Projeto de Lei do Senado n9 320, de 
1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta um§ 39 ao art. {9 da Lei n9 
1.533, de 31 de dezembro de 1951, tendo 

PARECER, sob n• 1.231, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade_ e juridicidade, e, 

no mérito, favorável. 

9 

Discussão, em primeiro tUrno (apreciação preliminar da juridicidade, 
nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado 
n9 85, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que elimina a opção existente no 
regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, compatibilizando-o com 
o sistema da estabilidade no emprego, tendo 

PARECER, sob n• 1.234, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela in.iuridicidade. 

10 

Discussão, e~ primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionali
dade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Se
nado n9 78, de 1979, do Senador Franco Montoro, que estende, sem limite de 
idade, os benefícios da Previdência Social a todos os que exerciam a atividade 
de empregado doméstico na data da publicação da Lei n9 5.859, de 11-12-72, 
tendo 

PARECER, sob n• 1.229, de 1979, da Comissão 
-de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com voto venc'i

do, em separado, do Senador Lázaro Barboza. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Estã encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. EVANDRO CAR
REIRA NA SESSÃO DE J0-3-8Õ E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. EV ~NDRO CARREIRA (AM. Pronuncia o seguinte discurso.) 
- Meu ilustre Presidente, ilustres Senadores: 

Tomarei pouco tempo, o suficiente para defender um dos homens mais 
preocupados com. _a conservação da natureza brasileira, um homem que, em 
virtude da sua experiência, do seu equilibrio, da sua sedimentação cultural, 
tem-se mantido, apesar dos pesares, na direção da Secretaria Especial do 
Meio Ambiente: é o ilustre Professor Paulo Nogueira Neto. 

O ilustre ecologista tem, num esforço acrobático, tentado evitar os insul
tos que o planejamento econômico Brasileiro urde, sem nenhuma consulta 
aos valores naturais. 

Nós, preocupados com o tema, sabemos e observamos as dificuldades e 
os percalços enfrentados por Paulo Nogueira Neto. E agora, infelizmente, 
quando o ilustre conservacionista denuncia a gravidade da poluição que 
ocorre na Bahia de todos os Santos, o Sr. Governador do Estado da Bahia re
solve considerá-lo persona non grata, através de um telegrama desairoso que o 
Correio Braziliense. no dia oito deste mês, reproduz em uma de suas colunas. 
Assim-diz o Correio Brazi/iense: 

"PERSONA NON GRATA" 

O Secretãrio do Meio Ambiente, Paulo Nogueira Neto, esteve 
na Bahia e em entrevista à imprensa declarou que a Bafa de Todos 
os Santos, a segunda maior do mundo, estava totalmente poluída, 
causando um problema sêrio para o Governo estadual, com a agra
vante de que a população de Salvador não deveria consumir os pei
xes daquelas âguas. O Governador, que assistiu à entrevista pela te
levisão, passou o seguinte telex a Paulo Nogueira Neto: "Comunico 
a V. S• que não terei o menor prazer em recebê-lo novamente em 
meu estado". Ass. Antônio Carlos Magalhães - Governador da 
Bahia. 

Sr. Presidente, é profundamente lamentável que alguém, no exercício da 
sua função, exercício imbuído da maior seriedade e honestidade, ao fazer esta 
denúncia que é patente, clara e lógica, porquanto a Baía de Todos os Santos 
assemelha-se, hoje, à Baía de Minamata, no Japão, cuja poluiçãO ocasionou 
desastres irreversíveis e assassínios irreparáveis, até hoje o povo japonês cur
te as sequelas do holocausto da Bata de Minamata. :t;: lamentável que um Go
vernador se comporte desse modo, ignorante dos perigos da poluição que 
ameaça o seu povo desapercebido. 

Quero desta tribuna hipotecar incondicional solidariedade ao ilustre 
Dr. Paulo Nogueira Neto, repudiando este telegrama que, tenho certeza, não 
encontrará ressonância na inteligência e no amor à natureza, cultuada por to
dos os baianos e, principalmente, não encontrará ressonância no amor e no 
carinho que todos nós brasileiros nutrimos pela Baía de Todos os Santos, 
berço da Nação brasileira, e pelo destino salutar dos nossos irmãos baianos. 

Sr. Presidente, aqui fica a nossa solidariedade ao ilustre homem público 
e cientista, que ê Paulo Nogueira Neto. (Milito bem!) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. ITAMAR FRANCO. 
NA SESSÃO DE 11·3-80. E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Sr. Presidente, antes de entrar no 
assunto que me traz à tribuna, gostaria de solicitar uma informação à Mesa. 

Sr. Presidente, hã muito tempo venho debatendo nesta Casa pelo estágio 
dos universitários, à semelhança do que se faz na Câmara dos Deputaods. 

Colhi hoje uma inform_ação, Sr. Presidente, que me surpreendeu, de que 
neste ano ilão há verba para este estágio. 
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Veja V. Ex• que hã praticamente quatro anos venho solicitando que os 
universitários brasileiros tenham oportunidade de conhecerem de perto o Se~ 
nado Federal. Não sei se não existe verba - para o estágio desses universi~ 
tãrios- p3ra outros empreendimentos eu vejo que há V.Ex• evidentemente 
não tem culpa disto, mas lamentavelmente ou afortunadamente V. Ex• presi· 
de neste instante o Senado Federal. Eu levo então minha voz de protesto e, ao 
mesmo tc:mpol solicito a V. Ex• que, por obséquio, na próxima sessão do Se· 
nadol possa informar ao representante de Minas Gerais o que verdadeira
mente se passa em relação ao estágio dos universitários. 

Percebo, Sr. Presidente, que a Mesa Diretora não quer permitir este está· 
gio aqui. Não sei por quê. 0-qUC não se POde aceitar; pacificamente, é a'ale
gação de falta de verba, depois de quatro anos. 

Pedindo desculpas a V. Ex•, que neste momento se C:ncontra na Presidên~ 
cia dos trabalhos, e compreendendo o alto espírito público de V. Ex•, estou 
certo de que amanhã- ocupe a Presidência V. Ex• ou o Presidente Luiz Via
na-, serei informado~ verdadeiramente, do que se passa com esse estágio tão 
reclamado por todas as universidades brasileiras. 

Mas, Sr. Presidente o que_ me_ traz à ~ribuna ê o problema das eleições 
municipais. O Governo, atráV~ dos seus porta~vozes mais qualificados, ini· 
ciou maliciosa politica, com a qual pretende adiar o pleito de 15 de novembro 
do corrente ano, transferindo os ônus da impopularidade da medida aos par
tidos da Oposição ou, pelo menos, com eJes compartilhando de tamanha ver· 
ganha. 

Não comentarei se o novo estilo rec6m~inaugurado está conforme os pa~ 
drões de comportamento que deveriam reger a espécie e até mesmo o gênero. 
Mas, parece claro e transparente que, quando se afirma H que o assunto deve 
ser resolvido no Congresso, que é• o foro próprio", pretende-se apenas susci
tar o . debate estililado cm torno do assunto, com a finalidade precfpua do 
adiamento do pleito municipal. _ . 

De nossa parte~ isto é:, da Oposição, ouve-se "que apenas basta cumprir a 
leL" Assim, instala-se uma conspiração de vastas proporções contra o próxi
mo pleito de 15 de novembro: à malfcia de nova postura do Governo se 
acumplicia o silêncio das oposições. 

Ora, o Ato Institucional n•ll, de 14 de agosto de 69, dispunha sobre a 
uniformidade dos mandatos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, de 
modo a fixar-lhes a coincidência em todo o território na_ci.onal. Para isso, foi 
editado. O preceito foi alterado pelo art. 15 da Carta Emenda Constitucional 
p9 8. de 197J),_que ultrapassou, assim, a redação da Emenda Constitucional 
n9 l, de 1969. Da elasticidade da mecânica, usada para satisfazer intersses in~ 
quietos e casufsticos, resultou a atual celeuma. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE}- V. Ex• permite-me um aparte. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG}- Com prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE}- Desejo cumprimentar V. Ex• por iniciar o de
bate sobre prorrogação de eleições~ fato absolutamente insólito que, para feli
cidade nossa, cstã s'endo iniciado com as nossas galerias praticamente va:zias. 
Há poucos minutos, víamos delegações_, que nos pareciam de pafses estrangeiM 
ros, visitando o CongresSO Nacional e a nossa Casa, e ficaríamos em uma si~ 
tuação bastante desagradável se esses visitantes nos pilhassem discutindo a 
propriedade ou impropriedade de adiar eleições. B uma coisa absolutamente 
insólita para ser discutida em um Parlamento. Não há desculpa imaginável 
no sentido de que as eleições sejam adiadas; é um crime tão grande que nos 
cobre de rubor, no sentido de mencionar até a possibilidade disso. V. Ex• faz 
muito bem começando esse debate que certamente terâ prosseguimento nas 
próximas sessões, no sentido de que não aceitaremos ou, pelo menos, parte 
do Congresso não pode aceitar, a culpa de que se possam adiar eleições. O 
Congresso tem que se respeitar a si mesmo e tem que saber que o poder só é 
legítimo quando emana de eleições livres e diretas. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG}- Senador Gilvan Rocha, nobre 
Uder do Partido Popular, pouca coisa teria que ~resccr às palavras -de V. Ex• 

Será uma página negra do Consresso N a4?iona1, lJ:ID~ ignomínia para to~ 
dos nós, se o Congresso Nacional, Sr. Presidente, aprovar a pronogaçào dos 
mandatos de prefeitos e vereadores. Estranho quando o Gover~o diz que vai 
retirar ou não vai dar apoio à chamada Emenda Lobão. Quando o Governo 
pretende, diz ele, a realização das Cleições diretas para 1982, o seu partido não 
diz que vai se retirar durante a votação da emenda prorrogacionista que está 
no Congresso Nacional, lamentâvelmente apresentada por um seu parlamen~ 
tar. negando as tradições do legislativo brasileiro, que não pode, sob pena de 
uma mancha negra na sua história, prorrogar mandatos municipais.. 

o Sr. Evelásio VIeira (SC} - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muito prazer, Senador Evelá
sio- Vieira. 

O Sr. Eveláslo Vlelrac (SC) - O General João Baptista Figueiredo, 
quando candidato à Presidência da Repliblica, afirmava que· iria conduzir 
este !'afs â sua verdadeira democracia. Assumiu a Presidência da República 
reafirmando, não apenas esta intenção mais, mas como uma decisão do seu 
governo. Ora, conduzir o País à sua normalidade democrâtica é promover 
eleições, jâ estabelecidas pela Constituição; é o calendârio eleitoral que deter
mina eleições municipais. Pois bem, nós acreditamos que o Presidente da Re
pública continue na sua decisão. O que nós não entendemos ê que os seus 
líderes no Congresso nacional, à exceção do Lfder Jarbas Passarinho, não 
façam coro com as afirmaçÕes dO Presidente da República, Pelo contrârio, al· 
guns dos seus porta~vozes politicas estão trabalhando nos bastidores, no sen~ 
tido de que esta emenda à Constituição, de prorrogação de mandatos de Pre~ 
feitos, de Vereadores- como um Deputado aqui do Estado de Goiãs -, ve
nha a ser aprovada, para que as eleições venham a ser suprimidas. O que é 
preciso? É segurança neste País, tranqUilidade de que as l~is venham a serres~ 
peitadas. Torna~se u-rgente que o Presidente, ou que o Lfder Jarbas Passari
nho, que tem afirmado à Imprensa a sua posição pessoal pela manutenção 
das eleições municipais vigentes, venha à tribuna do Senado, e fale não ape· 
nas em nome pessoal, mas cm nome da Liderança do PDS, nesta Casa, e do 
Governo Federal; que o Deputado Nelson Marchezan, Lfder do Governo, do 
PDS, na Câmara; faça o meSmo; que o Ministro da Justiça faça o mesmo, 
;para que nós possamos realmente, organizar os novos partidos políticos neste 
.País, para que o povo possa exercer o seu direito de escolher os novos prefei· 
!tos, para que nós possamos, -caminhar ~para a normali4ade democrâtica, 
para que todos neste País possamos acreditar neste Governo, porque se as 
eleições forem suspensas, os mandatos prorrogados, nós estaremos pratican~ 
do uma das maiores imoralidades políticas deste Pats. Dai, os meus aplausos 
à manifestação de V. Ex• na preservação do calendârio eleitoral deste ano. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - Senador Evclâsio Vieira, faz bem 
V. Ex• em destacar a posição do ilustrelfder do PDS, Senador Jarbas Passari~ 
nho S. Ex• tem declarado de público, e outra coisa nós, da Oposição, não es
peraríamos de S. Ex•, que é contra a prorrogação dos mandatos. S. Ex•. nesta 
Casa, tem sempre defendido as eleições diretas, tem defendido a participação 
do povo. V. Ex• disse muito Bem: conto é que se pode entender essa partici· 
pação sem eleição? Como é que se pode falar_ no exercicio democrâtico pror· 
rogando mandatos? Como é que se pode falar em abertura, em tempo de 
abertura, se o Governo, através de a)guns porta-vozes, pretende a prorro~ 
gação de mandatos? 

É muito cómodo, que o Executivo, Sr. Presidente, diga a todo instante, 
perante a Nação, que ele, Executivo, não quer a prorrogação de mandatos. 

Pergunto eu, então, a V. Ex• e aos Srs,_Senadores: nós é que vamos a pro· 
var a prorrogação de mandatos? A vergonha serâ nossa e não do Executivo? 

O nobre Senador Evelásio Vieira lembrou bem, mas nós aqui também 
queremos ouvir a palavra dos líderes do Governo, não no seu nome próprio, 
mas representando a bancada do Governo, a Liderança da situação e a Lide
rança do Governo; que digam ao povo brasileiro que nós teremos eleições em 
1980. 

O Sr. Eveláslo VIeira (SC} -A grande expectativa neste momento nos 
meios políticos brasileiro, nã.o é em relação à aprovação ou não da Emenda 
Lobãot que ê importante. A grande expectativa é se vamos ter eleições muni· 
cipais este ano ou não, se a Constituição será respeitada. O PDS não se mani· 
festa; nesta Casa, não se manifesta, está omisso; por que é que numa hora 
destas não surge a palavra de um homem do PDS para dizer que a Consti
tuição vai ser respeitada, o Governo não vai concordar com essa imoralidade 
de prorrogação de mandatos? Não, o PDS fica omisso. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Senador Evelásío Vieira, a sua mis
são não pode surpreender a nós outros. A missão do PDS se faz presente a 
todo instante nesta Casa. Será, como foi a ARENA, um partido sem vontade 
parlamentar? Continuará sendo um partido que vai votar de acordo com o 
Executivo? Assim aconteceu na Lei do Inquilinato, assim tem acontecido e 
vai acontecer sempre. 

O Sr. José tlns (CE) -V. Ex• permite um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG}- Ouço V. Ex•, com muito prazer. 

O Sr. José Llns (CE)- Senador Itamar Franco, a impressão que tenho ê 
de que V. Ex• menospreza a capacidade do Senado de analisar c de debater 
problemas. V. Ex• parece que nega, até mesmo, a autoridade do Senado para 
debater o problema. A impressão que tive da sua posição é que nem se devia 
debater o problema. E, nessas condições, V. Ex• não teria razão para pedir a 
opinião de qualquer dos Senadores deste Plenário. Entretanto, no meu modo 
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de ver, o problema deve ser conduzido de modo difer_c_nte o problema deve sei 
conduzido atravês de debate::. Nada deve:: ser negado ao debate, ao exame. 
Agora, as posições devem ser fixadas através desse debate, através da audiên
cia de opiniões. Possivelmente, muitos serão contra, tendo em conta que isso 
representaria uma emenda constitucional e talvez até inadequada, mas mui
tos votarão a favor._Hªy~_d,, pelo menos, alguma divergência, possivelmente. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Senador José Lins, estou trazendo 
o assunto a debate. 

O Sr. José Lins (CE}- V. Ex• faz bem. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Mas; veja V. Ex•;com grande tris
teza, o que, lamentavelmente, estamos debatendo aqui? Ao invés de debater
mos a política econômica social do Governo, debatermos as diretrizes que o 
Governo-pretende dar à Nação, vamos debater prorrogação d.e mandato. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- V. Ex• permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE) - Apenas para registrar o grandiosfssimo 
equívoco do Líder da Maioria, quando S. Ex• disse que não hâ limitação pira 
discutir-se qualquer projeto, qualquer coisa que venha, sob qualQuer assunto, 
ao Senado da República. Remeto a S. Ex• a própria Constituição, que vCda 
qualquer propositura, qualquer debate, por exemplo, contra a Federação. e; 
uma proibição legal, como existem proibições éticas. Esta é, na verdade, uma 
proibição ética. Não se pode discutir, num Parlamento, a validade ou não de 
eleições. O ptóprio sentido mais elementar da ética proibe que se toque no as
sunto. É uma indecência, uma imoralidade, enodoa a repreSentação popular, 
porque todo mandato é finito. Todo mandato tem o pressuposto de início e 
fim, e é absolutamente indecente que se queira prorrogar, sob qualquer ale
gação. Sabe S. Ex• que, mesmo na guerra, os países democráticos realizaram 
as suas eleições. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)-' Senador Gilvan Rocha, que grande 
decepção tive quando o Senador José Lins me pediu o aparte. Eu, honesta
mente, pensei que S. Ex• fosse se manifestar a favor das eleições. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE) - O que era o óbvio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- O que era o óbvio, e S. Ex• vem 
logo criticando. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte, nobre Senador? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Vou permitir, mas, antes, vou ter
minar o meu raciocínio, para dizer, Senador Josê Lins, da minha tristeza e da 
minha decepção. Estava certo, quando V. Ex• pediu o aparte, V. Ex• que é um 
homem assíduo a este plenário, democrata que é, ele esperava diferentemente 
o aparte de V. Ex• E me enganei. O que posso fazer? Vou ficar ainda na ex
pectativa de, até o fim da minha fala, que V. Ex• possa me apartear para di
zer: "Senador Itamar Franco, sou contra a prorrogação de mandatos, votarei 
contra a prorrogação de mandatos, quero eleições neste País". 

Concedo o aparte a V. Ex•, Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)-- Nobre Senador Itamar Franco, agora, eu é que 
me decepciono totalmente, porque, na realidade, nenhum Senador do meu 
Partido discutiu essa matéria aqui. Quem estâ discutindo indecentemente, se
gundo as palavras do seu colega, são V. Exts. V. Ex•s é que estão cometendo a 
imoralidade aqui dentro. Eu fui chamado a participar dessa imoralidade e me 
recusei. Então, veja V. Ex• como os problemas se põem. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- V. Ex• está-se fazendo de mal-entendido. 

O Sr. José Lins (CE)- E~ carapuça ainda e posta sobre mim, que aqui 
estou ouvindo calmamente, tranqUilamente. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE)- V. Ex• está se fazendo de mal-entendido. A 
indecência é da propositura, sabe V. Ex• 

O Sr. José Llns (CE)- V. Ex• disse claramente. Falou em indecência e 
em imoralidade. A discussão do assunto? A discussão está sendo feita por 
V. Ex• e não por mim. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE)- Mas ninguém está discutindo a propositura. 
Ex•. Estamos discutindo que o assunto ... 

O Sr. José Llns (CE)- E de agora cm diante, eujã não participo da dis
cussão para não incidir na mesma pecha levantada por S. Ex• 

O Sr. Gllvan Rocha (SE)- Mas ninguém está discutindo a propositura, 
Ex• Estamos dizendo que o assunto é absolutamente escatológico. 

O Sr. José Lins (CE) -V. Ex• foi muito claro, quando se referiu ao as
sunto. Não adianta fugir ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Prorrogação de mandatos é ind<>
cente meSmo, EX• Afirmo aqui ... 

O Sr. José Lins (CE)- Mas V. Ex• é que está discutindo. V. Ex• é que 
está cometendo a indecência, se é que é indecência; na minha opinião não é. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Prorrogar mandatos é indecente, é 
imoral e o Congresso Nacional não pode fazê--lo. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Muito bem! 

O Sr. José Lins (CE) -· Mas a discussão .•. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu não disse discussão, ninguém 
falou em discussão. 

O Sr. José Lins (CE) - Alguém disse. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu disse, e o Senador Gilvan Ro
cha confirmou. que prorrogar mandatos é indecente e imoral. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - V. Ex• está incorrendo num mal-entendido, 
a propositura ~ que é indecente. 

O Sr. Evelásio VIeira (SC) - Senador Itamar Franco, dá licença para 
um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Pois não. 

O 1Sr. Evelásio Vieira (SC)- Quem iniciou o debate da prorrogação de 
mandato foram os homens do PDS, do Governo. Foi o Deputado do Estado 
de Goiás que apresentou à Câmara Federal uma emenda prorrogando os 
mandatos. O Senador Jarbas Passarinho, Lfder do Governo, tem debatido o 
assunto, é verdade que fora deste plenário, mas tem debatido e manifestado a 
sua posição a favor das eleições, contra essa imoralidade. O Presidente do 
PDS, o futuro Presidente do PDS, tem lã fora, também, na imprensa, junto a 
seus colegas, debatido o assunto. Agora, é verdade, a favor da prorrogação. 
O Ministro da Justiça tem debatido a matéria, é verdade que também a favor 
dessa imoralidade. Outros representantes do Governo têm debatido. Agora, é 
verdade, debatido em favor dessa imoralidade. Portanto, o Senador José Lins 
está totalmente equivocado. Agora, é interessante que ele, como democrata, 
desse a sua manifestação, dissesse aqui que é contra a imoralidade da prorro
gação dos mandatos, dessa usurpação do direito do povo eleger os seus Pre
feitos, Vereadores e Vice-Prefeitos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Mas, o Senador José Lins não vai 
falar. O Senador José Lins gosta de apresentar números, aliâs, também gosta
mos de números, temos a mesma profissão. Mas, quando se trata de eleições 
diretas, de prorrogar mandatos, S. Ex• não fala. 

O Sr. José Lias (CE)- Eu também gosto de números de votos, nobre 
Senador. O número de votos também é bom. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- V. Ex•, talvez, esteja de acordo, Sr. 
Presidente. Hoje, estarrecido, o que leio nos jornais? Que o Presidente do Se
nado dá a entender que vai arranjar uma fórmula de julgar rapidamente a 
emenda constitucionaf prorro8:ã.il.d0 os'.maildatos,··no CongféssO Nacional. 

Ora, é o cúmulo do absurdo o Presidente do Congresso Nacional, ilustre 
Senador Luiz Viana, proceder desta maneira. 

O Sr. José Llns (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Folgo cm tê-lo de volta ao debate, 
nobre Senador José Lins. Ainda tenho esperanças de que, até o fim desta ses
são plenária, V. Ex• concordará comigo. 

O Sr.- José Lins (CE)- Quero apenas destacar que não considero inde
cente, nem imoral a discussão da mat!:ria. E por isto, não considero que os 
meus colegas do PDS, que tenham tratado da matéria, tenham cometido des
lizes, ou indecancias, ou imoralidades. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE) - Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - Com prazer. 

O Sr. Gllvan Rocha (SE) - Eu gostaria de saber -já que fui levado a 
um desvio proposital pelo Lrder da Maioria - se S. Ex• acha indecente e imo
ral a propositura, porque foi isto que dissemos, muito claramente: "Se a pror
rogação -acho que estou sendo muito claro- de mandatos é uma proposi
tura imoral e indecente?" Isto gostaríamos de ouvir. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Permito que V. Ex•, então, respon
da ao Senador Gilvan Rocha. 
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O Sr. José Lins (CE)- Com o maior prazer, nobre Senador. Acho que a 
matéria, a propositura, para fins de debates, nada tem de imoral. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Vou mais além, nobre Senador Jo· 
sé Lins, eu gostaria de ouvir a sua opinião: V. Ex• ê a favor ou contra a pror
rogação de mandatos'? 

O Sr. José Lins (CE)-- Nobre Senador, reservo-me o direito de dar a 
minha opinião, ouvido o debate da matéria. V. Ex• parece que parte da idéia 
de que o debate deve ser vetado ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Aliâs, debater prorrogação devia. 

O Sr. José Lins (CE)- E eu me coloco numa posição diferente da de V. 
Ex• -

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - V. Ex• estã em davida. 

O Sr. José Lins (CE)- Serâ? Eu perguntaria a V. Ex• se as opiniões dos 
colegas teria alguma validade? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - Como assim? 

O Sr. José Lins (CE)- Se a opinião dos colegas do Senado teria alguma 
validade? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) -Eu não diria dos colegas, mas neste 
instante ... 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Perdoe V. Ex• minhas interrupções continua
das. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• pode me responder a pergunta? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) - Vou responder. 

GoStaria, neste instante e nesta hora, de ouvir a resposta de V. Ex• que 
não estou ouvindo. 

O Sr. José Lins (CE)- Pois bem, a minha opinião serã gerada no debate 
neste plenário. Eu gostaria de me reservar o direito de analisar o assunto 
diante de todos os condicionantes da matéria, tendo em vista, inclusive, os in
teresses nacionais e dos partidos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Interesse nacional, Ex•, não fala em 
prorrogação de mandato. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO-(MG)- Pois não, nobre Senador Gilvan 
Rocha. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Perdoe eu estar interferindo tanto no discur
so de V. Ex•, mas é preciso que se ponha as coisas nos devidos termos. Proble
ma de eleição não é problema de opinião não senhor. Então, que democracia 
ê essa, que democrata é esse que ter opinião se deve a ter ou não eleições. Opi
nião é um princípio que não foi inventado por ninguéin, não foi inventado 
por governo algum, é um princípio evolutivo da civilização humana; não cabe 
opinião. V. Ex• não pode dar opinião. V. Ex• tem que acatar ou não um 
princípio. 

O Sr. José Lins (CE)- Como é que V. ·Ex• me -faz essa pergunta? Agora 
já não entendo ... 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Do mesmo modo como V. Ex• não pode ter 
opinião contra ou a favor de um crime. V. Ex• não pode ter opinião alguma 
sobre princípios, porque é a maior aberração contra tudo aquilo que a civili
zação vem fazendo ao longo dos séculos. NãÕ é questão de opinião, reafirmo, 
é questão de estar contra ou a favor de um princípio. 

O Sr. José Lins (CE)- Permita V. Ex•, Senador Itamar Franco. Apenas 
para dizer que, neste caso, considero uma aberração a pergunta que me foi 
feita pelo Sr. Senador Gilvan Rocha, já que S. Ex• mesmo nega o direito da 
discussão desse assunto. 

Ex• 
O Sr. Gilvan Rocha (SE)- E. tão escandaloso que eu queria ouvir de V. 

O Sr. José Lins (CE)- Mas, mais escandaloso ê a contradição de V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Veja V. Ex•, Sr. Presidente, V. Ex• 

O Sr. José Lins (CE) - O que não é nenhum desdouro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- ~uma tristeza, repito, e vou serre
petitivo várias vezes ... 

O Sr. José Lins (CE)- Respeito a opinião de V. Ex•, mas quero que V. 
Ex• respeite a minha, também. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Mas, posso lamentar a opinião de 
V. Ex•, não posso? Tenho esse direito, não? 

O Sr. José Llns (CE) - Sim, tem direito. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Porque eu imagino V. Ex• um de
mocrata, ~m defensor das eleições, um homem que quer ver a participação do 
povo, um homem que defende a abertura do seu Governo. 

O Sr. José Lins (CE) - E V. Ex• jã concluiu que eu sou contra. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Estou concluindo que V. Ex• estã 
~m cima do muro, como se diz na gfria. 

O Sr. José Lins (CE)- Agora estamos passando para o campo da pa
rapsicqlogia, em quase todos os assuntos. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Acho que se extraíssemos uma taiz 
biquadrada, V. Ex• talvez tivesse uma definição melhor do que prorrogar 
mandatos. 

Continuo, aqui, Sr. Presidente, o meu discurso. Entretanto, a melhor 
exegese do assunto está no sentido de realizaçãO das eleições de 15 de no
vembro de 1980, asseguriildo-se a uniformidade dos mandatos municipais e a 
não coincidência com os demais mandatos eletivos, por sólida, multipla e 
vâria maioria das razões. 

Constituiria um desserviço à democracia e à apregoada abertura do Go
verno o adiamento dessas o_u d~ quaisquer outras eleições, com ·a conseqüente 
e imoral prorrogação de mandatos. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG) ---Pois não. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- Não hã justificativa, mas há uma certa ex
plicação dos goverandores estarem interessados, profundamente, na prorro
gação dos mandatos: é que eles, agora, para poderem se apresentar ao Presi
dente da República com um elenco enorme de vereadores filiados ao PDS, in
clusive de muitos prefeitos eleitos pela Oposição, mas que.foram "atraídos" 
pelos governadores do PDS, esses governadores acham que o preço é muito 
elevado para uma atraçào de apenas alguns meses, porque depois das eleições 
teriam novamente que atrair novos prefeitos, para voltarem a se apresentar 
ao Presidente da República com a quase totalidade dos prefeitos a favor do 
PDS, nos seus Estados. Então, isso iria aumentar muito os meios de paga
mentos deste País. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Excelente a intervenção de V. Ex•. 
Evidentemente que, de governadores indiretos, governadores não esco

lhidos pela vontade popular, nós só podedamos esperar aliciamento de prefeitos. 
E é claro que V. Ex• tem razão. Se houvesse eleições agora, a 15 de no
vembro, esse aliciamento não se daria. Mas, então, houve a promessa de mais 
.dois anos de mandato. Essa a política a que estamos assistindo, Sr. Presiden
te, neste País. E vem a desculpa tola do Governo. E nós perguntamos: desde 
quando o Governo se penaliza pela Oposição, quando diz que vai ganhar to
das as eleipões neste País, em relação ao pleito municipal? Que ganhe, Sr. Pre
sidente, que ganhe em Minas Gerais, em São Paulo, em todo o Brasil, em to
dos os municípios, mas que se realizem eleições mtiniCipaís. E. o que quere
mos, e não essa desculpa, que é uma tolice, Sr. Presidente. O Governo escon
de os seus propósitos prorrogacionistas. E lamentamos, como disseram os Se
nadores Gilvan Rocha e Evelásio Vieira, o silêncio da Bancada do Governo, 
porque uma bancada sem vontade parlamentar é uma bancada que estâ à es
pera do que vai ditar o Palácio do Planalto, para que eles então pssam ou não 
votar a prorrogação de mandatos, porque em outros assuntos essa bancada se 
manifesta, essa bancada contraria o que diz a Oposição, mas na prorrogação 
de mandatos ela se cala, ela permanece quieta, ela permanece silenciosa. 

O Sr. Agenor Maria (RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

que é um defensor das eleições municipais, que o Vice-Lfder do Governo nes- ria 
ta Casa não tem ainda opinião formada ... 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com-prazer, Senador Agenor Ma· 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Sobre um princípio. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- ... sobre um princípio, como diz o 
Senador Gilvan Rocha. 

O Sr. Agenor Maria (RN)- Senador Itamar Franco, V. Ex• tem toda a 
razão. Esse casufsmo q~e_ tem como objetivo procrastinar o processo das 
eleições deste ano é afiã.lnente revoltante e comprometed_or, porque gera a 
instabilidade política, que por sua vez gera a instabilidade de ordem econômi-
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ca e de ordem financeira. Congratulo-me com V. Ex• porque na verdade o 
povo brasileiro quer saber se vai ter ou não eleição. E não sei porQue essa pro
crastinação, se estamos em março de um ano eleitoral e tudo indica que a pro
crastinação tem um só objetivo que é afastar o calendário eleitoral de 1980, 
criando mais milhões de biônicos neste País. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Ê verdade, Senador Agenor Maria. 
E observe o absurdo, depois de três meses de recesso, o Congresso Nacional 
continua paralisadoT O que estamos assistindo hoje no Senado Federal? E o 
Executivo então diz à Nação: eu, Executivo, não quero a prorrogação de 
mandatos. E nós é que teremos que prorro&ã.r mandatos. Nós, Sr. Presidente, 
é que vamos dar ao Congresso Nacional esta pâgina vergonhosa da sua his
tória, se prorrogaimOs mandatos. 

O Sr. Agenor Maria (RN) - Permite V. Ex• ainda mais um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muito prazer, Senador. 

O Sr. Agenor Maria (RN)- O Governo diz uma coisa e faz outra. Em 
teoria ele é a favor de tudo, mas na prática ele vai de encontro à teoria dele. O 
Governo quer diminuir a inflação, mas é quem mais aumenta os preços dos 
custos de serviços. O Governo quer diminuir a inflação, aumenta os juros; o 
Governo quer diminuir a inflação, aumenta as taxas. Não entendo diminuir a 
inflação se o Governo aumenta as taxas, os juros, os custos. Daí por que é de 
se perguntar: por que na teoria o Governo é uma coisa e na prática é outra? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Muito obrigado, Senador Agenor 
Maria. O Governo·é qUe ra'la qUe até a eleição e que traz inflação! Veja V. 
Ex•! 

O Sr. Evandro Carreira (AM)- Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• 
me concede um aparte? 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Com muito prazer, ouço o eminen-
te Senador Evandro Carreira. - -

O Sr. Evandro Carreira (AM) ..._Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• 
aborda o problema da prorrogação de mandatos municipais e o faz com mui
ta oportunidade, exigindo que esses mandatos sejam renovados, mercêdo.su
frágio direto, universal e secreto, conforme reza a nossa Constituição; isto é, 
está a exigir eleições, este ano, para prefeitos e vereadores. E o faz com o mais 
absoluto acerto. Nobre Senador, não sou muito adepto da teoria organicista, 
mas já dizia o grande Claude Bernard, um dos niestres -da fisfÕlogia, no Sécu
lo XIX: "o que faz o órgão é a função''. Ora, como então os órgãos, que é a 
democracia, podem se realizar, podem se patentear, se a função deles não é 
exercitada, que ê exatamente a prática da votação. Votar, o povo constante
mente votar, se exercitar anualmente, se possível anualmente o povo brasilei
ro deveria ser levado às urnas para se exercitar, para praticar a função demo
crática e, assim, realiz-ai' a democracia e assim dar plenitude funcional ao ór
gão que é a democracia. Quanto a esse argumento sub-reptfcio, escuso, de que 
provocaria despesas excessivas, ou, vamos dizer, inexplicáveis, não cabe. Não 
cabe porque tudo que investirmos em educação será válido, nobre Senador, 
tudo, e principalmente na educação democrática, exercitando, praticando o 
exercício do voto. Meus parabéns, ilustre Senador -Itamar Franco, sempre 
com muita oportunidade defendendo o povo brasileiro. 

O SR. ITAMAR FRANCO (MG)- Eu que me congratulo com V. Ex•, 
Senador Evandro Carreira, e podei'ia parar a minha fâla por aqui, com as 
palavras de V. Ex• mas, lamentavelmente eles, de lá, não entendem esta nossa 
linguagem, eles preferem eleições indiretas, não querem ver o exercício demo
crático através de renovação de mandatos. Nesta hora, eles se calam e querem 
forçar o Legislativo brasileiro passar por esse vexame, se vier a aprovar- o 
que não acredito. Tenho confiança que não vamos aprovar a prorrogação de 
mandatos. Não é possível que nós; Senadores é Deputados, possamos come
ter para com o País o absurdo da prorrogação de mandatos. Não acredito,-Sr. 
Presidente. Sinceramerite, não" acredito que o CongreSSo Nacional, Senador 
Evandro Carreira, possâ quebrar o exercício democrâ.tico, como disse V. Ex•, 
na renovação constante de mandatos que tem que ser feita, para o próprio 
aprendizado democrátiCo desta Nação, tão ávida de encontrar a sua norma
lidade institucional, tão ávida de buscar a sua ·normalidade democrática e 
aqui, Senador Evandro Carreira, nós nos lembramos que o município é o -pri
meiro refúgio das prerrogativas populares. Se nós negarmos essas prerrogati
vas estaremos negando todas a$ outras. 

Sr. Presidente, permito-me, então, apenas fazer uma sugestão. SinCera
mente, eu poderia não fazê-Ia, neste instante, inas quando percebo o silêncio 
da Bancada do Governo, -q-uando eu VeJo--aqUI -Õ seu próprio Vice-"Líder e.m 
dúvida, em relação às eleições municipais, quando eu leio, -hOje, nos jornais~ 
não sei se é verdade, não quero fazer nenhum prê-julgamento, que o Presíden-

te do Congresso. Senador Luiz Viana, pretende apressar a prorrogação de 
mandatos, permitindo que a emenda constitucional seja votada mais rapida
mente possível, é que eu ouso dirigir-me aós líder~ do_s partidos, que eles pos
sam reunir-se - como disse o Senador Evelâsio Vieira -para dar tranqUili
dade a esta Nação, dizer que o Legislativo, eles, líderes, não vão permitir que 
o Congresso Nacional prorrogue mandatos, dando uma página imoral à His
tória brasileira. E que eles, líderes, dizendo isto à Nação, darão paz e tranqUi
lidade, pelo menos neste momento, a todos nós. Muito obrigado. (Muito 
bem t Palmas.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE I().3-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR. SERIA PUBUCADO POSTERIORMENTE. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Mui to temos, nesta Casa, falado sobre a situação nacional, que ê grave, 
seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, dentro de 
todo pm contexto político em que se tirou ao povo o direito de influenciar 
sobre os seus destino~._ Situação econômica difícil, que~ bem expressa pelo 
atual estado do proces~o inflacionário brasileiro! por nossas dívidas externa e 
interna, pela orientação mesmo do nosso modelo econômico que tem levado 
à desnacionalização crescente de nossa economia, aumentando a noss_a de
pendência. Nosso parque industrial estâ, cada vez mais, nas mãos das multi
nacionais, registrando-se toda sorte _de dependência, seja de importação de 
equipamentos, seja, de matérias-primas, seja de tecnologia, etc., de tal forma 
que cada vez mais se estreita mais o gargalo para o verdadeiro desenvolvi
mento nacional. 

A crise energética é um dos elos desta cadeia. A precariedade do abaste
cimento dás grandes cidades brasileiras mostra, por sua vez, as distorções que 
sofreu a política agrícola do Brasil, em que, se houve modernização de certas 
ãreas, õs- resultados a! estão, com milhões de bóias--frias - e os conflitos so
ciais no campo, em que se registra a expulsão dolorosa, quando não o assassi
nato de moradores, posseiros e meeiros. O fato é que um País como o nosso, 
com a extensão .cOntinental que tem, assistiu contristado, este ano, a queda da 
sua produção de alimentos, levando à necessidade de importação de gêneros 
de primeira necessidade. 

Tudo isto gera aquele círculo de dependência que faz com que nós nos 
encontremos, cada vez mais, dentro de um circulo de pobreza e de sofrimen
to. Por isso mesmo, dizíamos ao final da sessão legislativa do ano pass3.do 
que o povo passa fome e, falando em nome do MDB, mostrávamos que sem
pre procuramos apontar as necessidades por que passam os trabalhadores, a 
classe média, os pequenos e médios empresários, sem falar nas crianças 
abandonadas, ou no desespero dos que são levados à criminalidade cada vez 
mais aterradora. Milhares de vezes tratou-se destas coisas e, mais ainda, da 
precária situação da saúde, da educação, da habitação, do transporte, da ali
mentação, do vestuário, de tudo mais que exaure a sociedade brasileira. Isto 
em meio a uma alta permanente do custo de vida em que sobem a gasolina, as 
tarifas de serviços públicos, a carne, o leite, o arroz, enfim, o pão de cada dia, 
deixando, de Jogo, defasados os reajustes salariais. 

Essas palavras, que pronunciamos naquela oportunidade, talvez pudes
sem ser consideradas como fruto do passionalismo da Oposição. Aquele que 
exercia, eventualmente, a Liderança do MDB, na sua fala de despedida, esta
ria exagerando os quadros negros da nossa realidade? 

Eis Que· agora; Sr. Presidente, trazemos à discussãõ deste Plenário recen
te artigo, publicado no Jornal do Brasil do último domingo, de autoria do 
economista Rubem Vaz da Costa, ex-Presidente do Banco do Nordeste, ex
Superintendente Adjunto da SUDENE, ex-Presidente do Banco Nacional da 
Habitação, atual Secretário de Planejamento do Governo de São Paulo e Su
plente de Senador, eleito em 1978 pela legenda do partido governista, que, 
como insuspeito - com toda a sua autoridade de estudioso dos problemas 
econâmicos e sociais brasileiros, e ao mesmo tempo integrado no sistema 
atualmente dominante neste País - nos fala que, ao lado da dívida ex· ::rna, 
que sabemos ultrapassar os 50 bilhões de dólares, e que, ao lado da dívida in~ 
terna, que ultrapassa os 500 bilhões de cruzeiros, temos que nos prender e nos 
preocupar com o que ele denomina de dívida social. 

E há alguns números que noS parecem devem ser-trazidos à consideração 
desta. Casa como exeinplos eioQiientes desta trãS:iCa dívida social. 

Embora a dita Constituição Federal estabeleça que o ensino primário ê 
?~riªatório para todos, dos 7 aos 14 anos, e é gratuito nos estabelecimentoS 
o'ficíais, pela pesquisa na-clonàl por amostragenl de domicíliOs, de 1977, 
constatou-se que mais de 6 milhões de crianças nessa faixa etária são analfa
betas. Os maiores· de 15 anos que não sabem ler e escrever somam quase 16 
milhões. Enquanto o Brasil se orgulha de ser a 10• potência econômica do 
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mundo; deve educação primária a 22 Milhões de seus filhos, isto ê:, a um quar
to de população de mais de 7 anos de idade. I;: da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem que todo aquele que trabalha tem direito a uma remune
ração justa e satisfatória. No entanto, 5 milhões de pessoas trabalham no 
Brasil sem receber qualquer remuneração em dinheiro, ou seja, empregam o 
seu esforço, tão-somente, pela alimentação e pelo teto. 

Por sua vez, -5 milhões de famflias estão abaixo da linha de pobreza, isto 
é, com renda mensal até um salário mínimo. 

Quarenta milhões de brasileiros vivem sem luz elétrica e, ao mesmo tem
po, 65 milhões não ·têm água encanada. Por outro lado, 6 milhões de mora
dias em que vivem 32 milhões de brasileiros não contam com instalações sani
tárias de qualquer tipo: a inexistência de fossa, para não falar em esgotos, in
dica o potencial de contaminação da água, pois as moradias sem instalações 
sanitárias são também as que não têm água encanada. 

Cinco- milhões de famflias brasileiras, por sua vez, moram em domicílios 
rústicos, classificação estatística ofidal para as favelas, os mocambos e outras 
formas de habitação infra-humana. Em 1970 eram 4,6 milhões, o que de
monstra que cresce cada vez mais a população favelada. 

Na lista da dívida social apresentada, que é longa e deprimente, temos 
ainda que 20 milhões de pessoas são carentes tOtaiS. De acordo com o ex
Ministro da Previdência Social, Nascimento e Silva, responsável pela estatís
tica, são pessoas que não podem- sobreviver com seus próprios meioS, e Como 
tal, dependem da ajuda do Governo, da caridade pública ou de parentesco. 

E nesta relação trágica e dolorosa, temos, ainda, a taxa de 2 milhões de 
menores abandonados, cujo destino pode ser a marginalização ou o crime. 
Isso para não mencionar o grande número de chagásicos, de infestados por 
esquistossomo, de debilitados por verminoses, por tantas outras enfermida
des da pobreza, sem falar na mortalidade infantil que chega a 250 óbitos por 
mil crianças, no Recife. 

Ora, um país, de tão gritantes disparidades regionais e de rendas pes
soais, que apresenta essas c outras cifras, que ostenta tais estatísticas; que vêm 
a público não apenas pela voz da Oposição, mas que são confirmadas por al
guém intimainente ligado ao sistema e que a ele tem servido nesses últimos 
tempos, esse país não pode considerar-se como um país -desenvolvido, como 
um país rico, como um país feliz. 

Na verdade, Sr. Presidente, publicações como esta corroboram a nossa 
luta, uma luta que se contrapõe ao ufanismo de um Governo, que se- vanglo
ria das altas taxas do PIB nestes últimos 15 anos, çias reservas e divisas, das 
taxas de exportação, do aumento de renda per capita, mas que está esquecido 
do âmago das coisas, de que não existe justiÇa numa política governamental 
que não olha o homem como razão maior de sua própria orientação. 

É um modelo econõmü::o, O que aí eStá, impóS:to-com-ifSUfõCàÇão das li
berdades; modelo concentrador da renda e da propriedade, que cada vez faz 
com que os ricos sejam- mais ricos e que cada vez se sofra mais neste País. 

O censo de 1970 já demonstrava que aumentava a concentração de renda 
entre nós, e nada leva a crer que essa concentração tenha diminuído. Pelo 
contrário, ela vem se agravando cada vez mais. 

O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Coin prazer, ouvimos o ilustre Sena
dor José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, V. Ex• expõe ao 
Senado Federal os dados apresentados pelo economista Rubem Costa em ar
tigo recém-publicado sobre a dívida social brasileira. O Dr. Rubem Costa 
realmente faz uma apreciação sobre o problema da dívida social, tendo em 
conta uma avaliação a partir de um zero absoluto, isto é, de uma situação em 
que nada, absolutamente nada, tivesse sido feito por qualquer governo brasi~ 
leiro ou como se o povo brasileiro nada tivesse realizado a partir das suas ori
gens. Ora, nobre Senador, o Dr. Rubem Costa poderia ter dito de modo dife
rente. Em vez de dizer que 40% da população brasileira não dispõem de luz eló
trica, ele poderia dizer que jã hâ 60% da população brasileira desfrutando dos 
benefícios da luz elétrica. Seria essa uma maneira de dizer otimista, em vez de 
uma maneira pessimista de expor a situação do País. Em vez de dizer que há 
65% da população sem água encanada, poderia dizer que 35% da população 
~rasileira jã dispõem de âgua encanada. Poderia dizer que fá passamos de 60% 
de analfabetos para apenas 18%. Por outro lado, nobre Senador, poucos dias 
depois de publicado o artigo do Dr. Rubem Costa, foi ele apreciado por um 
crítico que levantou dúvidas sobre o crescimento da população brasileira. 
Não estava ela em 125 milhões de habitantes mas em apenas 105 milhões. Isso 
lançaria por terra os valores absolutos dos números citados pelo Dr. Rubem 
Costa. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Não ouvimos bem. Seríamos mais ou 
menos habitantes? 

O Sr. José Lins (CE)- Seríamos menos. Cerca de 105 milhões, embora 
evidentemente esse dado não possa ser aceito sem uma anâlise mais cuidado
sa, e até sem os dados do novo censo que está sendo programado. Mas, uma 
outra observação que queríamos fazer a respeito do seu pronunciamento, é de 
que _realmente até 1972 os dados revelam que houve forte concentração de 
renda no País. Mas, a partir de 1973/1974, detectado o problema, as estatísti
cas mostram exatamente o contrário. Está havendo uma pequena, uma lenta 
desconcentração de renda a partir daquele ano. Era a observação que eu que
ria fazer a V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Antes de mais nada, devemos dizer 
ao Senador José Lins que a sugestão dele de apresentar os dados de maneira 
dit'.tente, talvez pudesse ap~iguar um pouco a sua consciência, a consciência 
dos porta-vozes oficiais, mas nos parece que a colocação feita pelo economis
ta Rubem Costa é evidentemente a mais realista e a que melhor retrata essa 
situação dolorosa do Brasil. Ele tirou a fotografia de_ uma realidade que é 
mais grave ainda se for verdade a versão trazida, agora, a Plenário, de que a 
população do Brasil não seria tão grande, de 125 milhões, mas apenas de 105 
milhões. Vejamos, por exemplo, o caso que ele apresentou de 40 milhões sem 
luz elétrica. Ou, se temos 40 milhões sem luz elétrica em 105 milhões é pior do 
que 40 milhões em 125 milhões. 

Então, não vem:os porque a intervenção venha minorar a situação, pelo 
contrârio, veio a a&ravar a descrição feita pelo economista Rubem Costa. O 
que nos interessa é, exatamente, desmascarar a propaganda oficial que apre
senta os êxito do Governo: uo Pafs modernizou; o País progrediu; o País 
atingiu renda per capita que já classifica este Pafs como um país desenvolvido 
(1.500 dólares per capila); o País atingiu fndices de Pm nunca vistos anterior
mente na história Pátria, etc. etc ... ",como se isso tivesse algum valor diante 
de dados insuspeitos, como estes, trazidos por pessoas as mai& idôneas, aos 
olhos do próprio Governo. 

O Sr. José Llns (CE)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Logo mais, Ex•, tão logo dê ensejo 
aos outros colegas que estão, como V. Ex•. querendo nos apartear. De forma 
que daremos oportunidade a todos, assim esperamos. 

Sr. Presidente, sobre essa situação, pouco importa o que se diga em ter
mos de estatísticas oficiais. Estas não são oficiais, mas de alguém ligado ao 
Sistema dominante, As estatísticas económicas governamentais podem delei
tar os seus economicistas, porém, não satisfazem ao povo brasileiro, que estâ 
numa situação de sofrimento, de emergência, mesmo admitindo-se que ases
tatísticas oficiais possam ser verdadeiras. Aliás, ninguém sabe mais o que é 
verdadeiro, sobretudo depois daquelas estatfsticas. dos indices salariais cele
bérrimos do tempo do Ministro Delfim Netto, o todo-poderoso Ministro da 
Fazenda. Até agora, mais recentemente, uma autoridade insuspeita não poli
tica, mas cientista mundial, professor Sabin, diz que até as estatísticas da polio
mielite foram enganosas, foram falsas, cm virtude de que milhões de brasilei· 
ros, talvez, tenham ficado defeituosos porque o Brasil resolveu vender ao ex
terior a imagem de que tinha resolvido o problema dessa dolorosa doença. 
Portanto, falar em estatística oficial jã arrepia ao brasileiro que está escalda
do de manuseios de dados e índiCes oficiais. Mas, rnesmo admitindo que eles 
sejam procedentes, na verdade a dívida social aqui está para neutralizá-lo e 
nos parece que o Senador Josê Lins, sempre tão atento, tão pronto para de
fender o Governo, não põe em dúvidas as estatísticas apresentadas pelo,eco
nomista Rubem Cosia, tio- QUe Se--refere à dívida social. 

Concedemos a palavra ao ilustre Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador Marcos Freire, V. Ex• na parte ini
cial de seu discurso referiu-se à situação de fome, de marginalização em que 
se encontram as populações brasileiras. Tocou inclusive no problema do 
bóia-fria, que foi, aqui nesta Casa, por mim versado pela primeira vez, na his
tória do farlamento. Conheci o problema em 74, quando fazia a minha cam
panha de Senador. E o problema da fome, da marginalização estâ ligado es· 
tritamente ao problema da terra. A Revolução de 64 foi feita exatamente para 
que se evitasse a reforma agrãria nascente, com as primeiras manisfestações 
nordestina~, das Ligas Camponesas. Na época, forças poderosas se levanta
ram para derrubar o Partido Trabalhista Brasileiro que estava no poder. En
tre essas forças se alinhavam os próprios bancos, os grandes latifúndios, 
forças externas, a alta classe média e o clero. Foi o próprio clero que abriu as 
procissões, em São Paulo, para que passassem os "revolucionãrios" de 64. 
Hoje a própria Igreja é a primeira a vir defender incondicionalmente a Refor
ma Agrária. A meu ver esse é o fato mais auspicioso que existe, Confesso a V. 
Ex• que sem uma reforma agrãria séria, verticalizada, a começar pelo menos 
pelos bens próprios da União no oç_ste do Pars, nós só veremos agravar-se 
essa situação. · 
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Hoje, aquelas forças que se uniam para a mantença daqueles privilégios 
ignominiosos, estão mudando. A Igreja evoluiu e também a classe_ média, os 
setores intelectuais a defendem. Hoje, apenas os proprietários rurais e alguns 
segmentos financeiros estão tentando se unir em partido, para defenderem 
mutuamente os seus privilégios. De forma que O grande debate deste ano deve 
ser, nesta Casa, o problema agrário, com apreciação inclusive do documento 
elaborado no encontro de Itaicy, onde a Igreja procura fazer diferenciações 
entre a propriedade de uso e a propriedade de usurpação. Sem que se dê uma 
nova disciplina ao uso da terra, nós sempre teremos· carência de emprego no 
País e miséria crescente. O pronunciaméiftb de V. Ex• jâ estâ marcando, a 
partir desta legislatura, o sentido social dos debates que haverão de se travar 
nesta Casa. - -

O SR. MARCOS FREIRE (PE) -Agradecemos ao Senador Leite Cha
ves pelo seu aparte que enfatiza um dos aspectos mais graves da problemática 
nacional, o problema fundiário. Este é um dos pontos cruciantes para a so
lução dos problemas nacionais, tangenciado permanentemente pelos gover
nos sucessivos que têm dirigido esta Nação. 

Quando se diz que a Oposição só sabe criticar, temos corno mostrar que 
ao longo de nossa atuação nesta Casa, o MDB, que representava a Oposição 
até a sessão legislativa anterior, inúmeras vezes apontou pontos bãsicos, sem 
cuja solução não teríamos resolvido o problema brasileiro. E um dos itens 
era, exatamente, o da reforma agrária, que vem sendo acenada permanente
mente pelo Governo mas que, no final das contas, fica sempre no papel ao 
lado da reforma agrâtia, indicamos a reforma tributária, para vir enfatizar 
impostos diretos e não indiretos, para vir foftãlecer os Municípios, os Esta
dos-membros da Federação Brasileira, e ser sobretudo, meio de distribuição 
de riquezas. Entre outras coisas mais, tambêm, a reformulélção da politica sa
larial. 

Temos aqui, já deste ano de 80, um levantamento feito pelo Instituto 
Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, através do seu Departamento de Es
tatística, em que se chega à conclusão de que o custo de vida disparou no Re
cife, neste últiffio mês de janeiro, 7,9%, e foi o mais alto do Brasil. Enquanto 
isto, no Nordeste é onde o salário mínimo é o· que tem nível maiS baixo do
Brasil. São essas incongruências, esses paradoxos, que evidenciam a injustiça 
social de que é vítima O tfãbalhador brasileiro, em especial o da minha região. 
E uma outra instituição, como o Instituto dos Economistas de Pernambuco, 
através do seu Grupo de Trabalho sobiC: Salâ-ilo, Custo de Vida e Emprego, 
mostra que, para sobreviver com esposa e dois filhos, o trabalhador recifense 
deveria ganhar um salário -mínimo de CrS 10.345,77. Isso para poder satisfa
zer àquelas necessidades básicas, previstas no Decreto-lei n9 399, de 1938, que 
diz que o salário mínimo-será determinado pela soma das despesas diárias 
com habitação, alimentação, vestuário, higiene e transporte, em obediência 
ao texto constitucional, que de~eria ser a lei maior. Mas tudo isso é ignorado 
e faz com que a situação do povo seja extremamente difícil. 

Pesquisa realizada, por exemplo, pela Ação Católica Operária, evidencia 
que de cem famílias que vivem nos bairros do Recife somente três ganham o 
suficien-te para alimentai' uma família de sete pessoas. 

t::. portanto, uma situação dolorosa, dificílima, gravíssima, do povo pas~ 
sando fome - e por isso não inVocamOs nosso discurso de encerramento da 
Sessão Legislativa anterior, para mostrar que quaiido diZíamos que o povo 
passava fome, não era uma afirmativa gratuita, demagógica, mas consubstan
ciada em levantamentos, em pesquisas, em estudos de entidades as mais in
suspeitas, que faz com que se configure, entre nós, um estado de verdadeira 
preconvulsão social. E não se iludam; não vai·ser com propaganda oficial que. 
se vai controlar essa tendência à revolta, que não pode deixar de se dar quan
do, como dissemos, em cem famílias trabalhadoras do bairro do Recife, ape
nas três ganham o que, teoricamente, será suficiente para matar a fome dos 
seus filhos - e na prática, nem o é. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) --Permite-me V. Ex•? 
O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Estou lembrado de que, no ano passado. 
um estudo mandado realizar por uma entidade insuspeita, como o Banco do 
Nordeste ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - f: uma quarta entidade que poderia 
ser arrolada aqui. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- ... esse estudo concluía, infelizmente con
cluía, pela deterioração das condições de vida naquela região, em relação aos 
últimos dez ou quinze anos. Eu me recordo que ainda fiz referêilcia a esse es
tudo, desta tribuna que hoje V. Ex• ocupa com o brilho costumeiro. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Agradeçemos a V. Ex• e poderiam os 
lembrar, por exemplo, que somente no Estado de Pernambuco existem mais 

de 250 mil crianças abandonadas, e dos 120 mil menores carentes da região 
metropolitana do Recife, mais de 20 mil meninas estão· entregues à prosti
tuição. Ê conseqUência, é efeito, é uma decorrência quase inelutável da difícil 
situação social, dessa política salarial de sufoco, dessa estrutura social que, 
realmente, não é modificada porque as verdadeiras soluções não são dadas 
por aqueles que as poderiam dar. 

O Sr. Almir Pinto (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Com a palavra ao ilustre Senador Al
mir Pinto. 

O Sr. Almir Pinto (CE) - Meu nobre colega Senador Marcos Freire, 
agradeço a V. Ex• a gentileza do aparte que ora me concede, e desejo dizer a 
V. Ex• que praticamente o meu pensamento se afina com o de.V. Ex•, no dese
jo de ver um Brasil rico e sadio. Mas., infelizmente, não concordo ainda com 
aquela afirmatíva de se dizer que o Brasil é um País desenvolvido- desenvol
vido sim, no Centro-Sul, mas no Recife, em Fortaleza, no Nordeste, enfim, 
ainda ê um País subdesenvolvido. As estatísticas que V. Ex• apresenta são 
verdadeiras, e nos deixam, como nordestinos, a desejar uma melhoria de con
dições de saúde, de bem-estar, para a gente nordestina. De qualquer fórma, 
nobre Senador, no setor sanitário~ por exemplo, o Brasil de antanho, compa
rado com o Brasil de hoje, veremos que jâ não temos mais a febre amarela, 
praticamente extinta e erradicada no nosso Território, a cólera, a varíola, a 
peste; a varíola então deixava o Brasil perante as demais nações, como uma 
nação de baixo nível sanitário. A varíolã praticamente está extinta do terri~ 
tório naciorial, num trabalho bem feito pelo Ministério da Saúde. Houve o 
decesso da área malárica; não sei se V. Ex• se recorda, mas nos idos de 1950, o 
Cearã, o Vale Jaguaribe foi tremendamente ã.tacado pela malária. Que núme
ro enorme de vítimas a malária não fez no Vale do Jaguaribe, no Ceará! Mas 
foi pronta a erradicação, e o Ce[rã praticamente está livre da malária, que só 
vamos encontrar mais na Região Amazónica. E eu me recordo que nós temos 
um órgão que é o único, no meu Cnt~nder, que deveria ser o encarregado de 
fazer-s3úde pública no Brasíl;_ é o SESC. Eu alcancei, nobre Senador, o SESC 
na Amazônia, quando lá estive pela primeira vez, em 1959; fui de navio, pas
sando por Santarém, Óbidos, Parentins, Itacoatiara e Manaus, vi o trabalho 
do SESC naquela região, aqueles médicos jovens, dedicados de corpo e alma 
à erradicação da malária. Alguma coisa foi feita nesse sentido. Vamos ver, en
tão, a luta tremenda que o Governo brasileiro enceta contra a poliomielite e a 
meningite- até o Dr. Sabin está agora no Brasil, e assistiu, presidiu pratica
mente uma nova fase de vacinação contra a poliomielite em Florianópolis, 
Santa Catarina-, a vacinação tríplice- coqueluche, tétano e difteria- e a 
vacinação contra o sarampo. O nosso País, infelizmente ou felizmente, é um 
País continental, e pobre. É preciso que reconheçamos isto. Ontem, por 
exemplo, fiquei muito satisfeito quando li o Correio Braziliense, pois que tra
zia uma nota interessante - .. Explode a Agricultura", e fornecia dados. 
Possivelmente, amanhã, se tiver tempo, comentarei o editorial daquele articu
lista do Correio Braziliense~ em que ele mostra o que será a produção de soja 
em 1980, assim como a do milho, arroz, finalmente qual a produção agrícola 
que dará muito ao Brasil, porque possivelmente pouco iremos importar e 
mUito poderemos exportar em soja, milho e outros produtos, como café, ca
cau, açúcar, etc. Por conseguinte, estou de pleno acordo com os dados que V. 
Ex• estâ mostrando. Ninguém pode negar que a situação, principalmente do 
Nordeste, ainda é periclitante, é uma situação quase que degradante, por as
sim dizer, porque, se visitarmos o interior de Pernambuco, da Paraíba, do 
Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí, do Maranhão, do Norte enfim, ve
remos a mortalidade infatil quase que dentro dessa margem que V. Ex• 
ofereceu- para cada mil crianças que nascem, -duzentos e cinqUenta morrem. 
Isto tudo o que é? É o pauperismo. Também influi muito a questão do sanea
mento rural. Sabemos que têm melhorado as condições de saneame.rto - o 
nUmero de casas construídas pelo BNH, o número de casas que recebem a 
ãgua encanada. O que temos pouco em todo o Brasil, Sr. Senador, é esgoto. 
Como se faz o saneamento básico no interior do Ceará, de Pernambuco, do 
Nordeste? Arranja-se a âgua. Já é muita coisa. Terminam com as doenças 
hídricas, principalmente na infância. Mas o saneamento básico, o esgoto? O 
que adianta dar vermífugo a essas crianças, a essa gente do interior, se eles 
deixam os dejetos na superficie, andam de pés descalços? :e um círculo vicio
so: tomam o vermífugo, põem o verme para fora. ~ como dizia um matuto, 
outro dia, lâ no Ceará, no meu consultório~ no Hospital-Maternidade Profes
sor Olinto Oliveira, em Maranguape: .. Doutor, a gente toma esse remédio, 
bota o bicho prâ fora, mas depois ele entra prá dentro de novo. A gente não 
tem dinheiro prâ comprar sapato, tem que andar descalço, se contamina da 
mesma maneira". Por conseguinte, essa é a grande realidade, O Governo bra
sileiro deve estar ciente e consciente de tudo isto que V. Ex• estâ dizendo, por~ 
que V. Ex• estâ praticamente com dados oficiais do Dr. Rubem Costa, que é o 
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Secretário do Planejamento do Estado de São Paulo. Já assisti a uma ou duas 
conferências do Rubem Costa, em scminãrios da BEMFAM. S. Ex• demons
tra exatamente que é preciso ainda fazer 'muito pelq_,Brasil, o Brasil ainda dC1-
xa muito a desejar, justamente nesta parte que V. Ex• está mencionando. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) -Agrademos a V. Ex• a intervenção. 
Se o Governo estâ ciente e consciente desta situação, no entanto não ofe

rece perspectivas de mudanças mais profundas. O que existe são flexões so
ciais. Muitas vezes há recursos substanciais ... 

O Sr. Almir Pinto (CE) - Dentro das suas possibilídades. 

O SR. .MARCOS FREIRE (PE)- ... para certos setores da atividade, 
medidas casuísticas, mas realmente aquelas soluções que implicariam na re
forma estrutural da sociedade brasileira, ficam sempre para ~s calen_das gre-
gas. 

Foi invocado aqui o índice de mortalida~e infantil, que na nossa cidade 
do Recife atinge a 250 por mil. Poderíamos lembrar, então, que cm países de
senvolvidos, realmente desenvolvidos, essa média é de 12 ou 15 por mil. Na 
Alemanha, por exemplo, não chega a ser 5 por mil. Sabemos as causas que le
vam a essa situação difícil, no que diz respeito à saúde, à educação, à habi
tação, à falta de escola, à falta de trabalho, à infância desprotegida, à mendi· 
cãncia, à infrações cada vez mais graves, à prostituição, etc. 

Tivemos, por exemplo, agora, no mês de março, na abertura do ano leti
vo do Colégio Pedro II, uma palestra sobre_ajuventude e a violência, do Vice
·Reitor da Universidade do Estado do Rio- UERJ, Professor Salim Miguel, 
que lamentou o fato de que a maioria dos menores envolvidos em crimes no 
Rio, aqueles chamados -pívetcs, mora em favelas, não tem qualquer ocupação 
nem possui o Primeiro Grau completo, e - ai está, talvez, um dos cernes 
do problema- os seus pais recebem, no máximo, três salários rD.inimos. Não 
é por acaso que isto ocorre, pois não podemos desconhecer a correlação de 
causa e efeito entre a situação social e tanta delinquência, em especial à delin
qiiência infantil. Grãficos da Secretaria de Segurança, que foram levados pelo 
referido Vice-Rcitor, mostram que 73% dos menorC?S com processo têm em 
casa uma renda familiar inferior a um salário mínimo. 

Portanto, não é possível que se ignore esta situação ... 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Ouyiremos V. Ex• tão logo consiga 
concluir meu pensamento. _ 

... não é possível ignorar esta situação, trazida à luz não por alguém que 
faz política partidãria, não por alguém que s~j3: candidato a qualquer cargo 
eletivo, e sim por um Vice-Reitor da Universidade do Estado do Rio, invo
cando, inclusive, estatísticas da Secretaria de Segurança. 

Repetimos, Sr. Presidente - porque da maior gravidade- 73% de me
nores com processos têm cm casa uma renda familiar inferior a u.m salário 
mínimo. Daí por que esses menores vão praticar o crime, até- quem sabe
dolorosamente insuflados por seus pais, porque no próprio Nordeste- nessa 
situação dificil a que se referiu o Senador Almir Pinto - muitas vezes é o pró
prio pai que encontra na sua filha um meio de reforço à sua renda familiar, 
orientando-a para a prostituição, pois prefere muitas vezes ver a filha ga
nhando a vida na rua do que levá-la para o cemitério. por falta de condições 
para satisfazer as necessidades básicas de sua famflia. 

Concedemos o aparte ao Senador José Lins. 

Q __ Sr. J_q~ Lim~JCE)_~_No_bre Senador_MarcosFreire, a cítação-de-nú
~~~~s da -~tatÍsti~a ~.tuaÍ, referentes a assuntos económico-sociais, ê impor
tante, mas é preciso analisar esses dados em sua evolução através do tempo c 
das açõcs dos governos desejarmos tirar conclusões úteis. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Temos a impressão de que este a par· 
te V. Ex' já deu anteriormente. 

O Sr. José Lins (CE) - Se V. Ex• me permite, continuarei. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Pois não. 

O Sr. José Lins (CE)- Chamo a atenção de V. Ex• para o fato de que 
esses números, analisados friamente, não têm qualquer sentido. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Meus Deus! 

O Sr. José Lins (CE)- Veja bem: quando V. Ex• diz que há 18% de 
analfabetos, devia dizer que alguns anos atrás tínhamos 30% de analfabetos; 
quando V. Ex• diz que temos apenas 60% de pessoas com luz clétrica, devia 
dizer que no começo da dêcada passada apenas 10% das cidades brasileiras ti
nham luz elétrica. Hoje mas que 80% delas já dispõem dessa utilidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Oujã ouvimos esse aparte de V. Ex• 
ou então somos parapsicólogos, porque tudo isso estava no primeiro aparte 
de V. Ex•, ao qual já nos reportamos. Mas, como o tempo é restrito ... 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• não se-reportou a cOisa nenhuma do que 
aludi. 

o SR. MARCOS FREIRE (PE)- Vamos até dispensar de responder a 
este aparte, porque já o ouvimos. 

o Sr. José Lins (CE)- V. Ex• não se reportou coisa nenhuma! V. Ex• se 
admira porque o Dr. Rubem Costa cita que 40% ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Não nos admira nada, ele apenas 
corrobora a nossa luta; não estamos em nada admirados, pode estar admira
do V. Ex• ... 

O Sr. José Lins (CE)- V. Ex• permite, eu concluo meu pensamento ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- V. Ex• pode estar admirado, porque 
sendo o Dr. Rubem Costa elemento ligado ao sistema, tenha a coragem de vir 
desnudar a realidade brasileira. 

O Sr. José Lins (CE) - Não é um problema de coragem. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)-:- Talvez V. Ex• se admire por isso. 

O Sr. José Lins(CE)- A coragem que V. Ex• deveria ter é a de exami-
nar realmente o problema e informar bem a opinião pública. Sem um termo 
de comparação não tem qualquer sentido dizer que quarenta milhões de bra
sileiros não têm luz elétrica. Isso não faz sentido. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Isso para V. Ex• Aliás, o documento 
não é nem nosso. Então, essa crítica que V. Ex• está fazendo não,éao Senador 
Marcos Freire, é ao seu correligionário, o economista Rubem Costa. Foi ele 
quem apresentou esses dados; a crítica que V. Ex• faz, pois, não é ao Senador 
da Oposição, ... 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- ... ê ao seu correligionário. Se bá mã 
fé, se há dolo em.ele falar em números absolutos, então V. Ex• dirija a crítica 
ao Secretário de Planejamento de São Paulo; nós apenas invocamos dados 
por ele publicados. 

O Sr. José Lins (CE)- Se V. Ex• me permite esclareço que estou me re
ferindo a V. Ex•; estou criticando, estou apreciando o pensamento do Sena
dor Marcos Freire, que lê o trabalho do Dr. Rubem Costa. E estou dizendo 
que citar que 40 milhões de brasileiros não têm luz elétrica ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Foi o Dr. Rubem Costa quem citou. 

O Sr. José Uns (CE) - Muit~ bem! 
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Nós ap011as invocamos o testemunho 

dele. como·-autoridade insuspeita; apenas isso. 

O sr: José Llns (CE)- Se V. Ex• me permite concluir, cu diria apenas 
que este número não tem significação, nem dito pelo Dr. Rubem Vaz da Cos
ta, nem por V. Ex•, porque mais de 40 milhões de brasileiros ainda são os que 
moram na zona rural, c a e~s. evidentemente, ainda não teria sido possível 
chegar luz elétrica ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Porque, cxatamentc, este país não é 
um pais.descnvolvido,. porque o descrwelvimcnto à este pal•é·apcnas para-alo 
guns poucos, como comprOvam as estatísticas antes- apresentadas. Numa ci
dade como Recife morrer 250 meninos, entre mil que nascem vivos, represen~ 
ta miséria, sofrimento, subdesenvolvimento. Tal fato é fruto de um modelo 
económico elitista, concentrador de renda, concentrador de propriedade. 

Agora, que, de 1.000 nascidos vivos, 250 morrem e que 750 sobrevivem, é 
lógico - embora talvez não cheguem a idade adulta. Mas, o fato de morre
rem 250 é gravíssimo; é alarmante, é criminoso. Enquanto isso, na Alemanha, 
morrem 5 em 1.000. Acabou-se. Agora, V. Ex• está preocupado que se acen~ 
tue não que morrem 250 mas que sobrevivem 750, e daf? 

O Sr. José Llns (CE)- Por uma questão de honestidade, devia-se dizer 
que morreram 250 e ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Mas V. Ex•, que é engenheiro, sabe, 
evidentemente, qual é o saldo. 

O Sr. José Lins (CE)- ... mas que no momento 60% já têm luz elétrica. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Ah, a essa altura, nós nos dispensa
mos de_responder a V. Ex• com a repetição desse mesrrio argumento, de tão 
inócuo que seria prosseguir o debate, nesses termos. 
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O Sr. José Llns (CE) - Sinto muito que V. Ex• não aceite o diâlogo. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Sr. Presidente, a realidade dolorosa é 
esta: de cem meninos processados no Rio de Janeiro, 73. cm casa, têm a renda 
familiar de um salário mínimo e 94 não têm ocupação. Estâ dito aqui, pelos 
dados do Vicc-Reitor da Universidade do Rio de Janeiro. Setenta e três por 
cento pertencem a uma famflia que ganha um salário mínimo, noventa e qua
tro não têm ocupação. E, ganhando tão pouco o chefe de família, muitas ve
zes ele próprio, no seu desespero, facilita a que os próprios menores vão 
ajudâ-lo na sobrevivência: os meninos, na mendicância, nos roubos e assal
tos, e as meninas entregues à prostituição. As estatísticas mostram e compro
vam o índice alarmanete de tal situação. 

ConseqUentemente, Sr. Presidente, tudo isso faz com que a voz da Opo
sição não possa se conformar- COm esta dolorosa realidade social. 

Hã, entre nós, uma fome endêmica, progressiva, e ambos têm como cau
sa, exatamente. este modelo econômico que se baseia na desigualdade econô
mica, na má distribuição da renda. 

A coisa chegou a um ponto tal que no nosso Estado jã surgiu uma cor
rente que diz que a situação não é tão negra assim. O cientista Nelson Chaves 
mostra que o trabalhador braçal, - que esgota suas forças cavando a terra, 
cortando a cana- precisa ingerir de 3.500 a 4.000 calorias por dia -ingere 
apenas de 1.300 a 1.500 calorias e, portanto, estâ enfraquecendo, fiçando tu
berculoso, morrendo antes do tempo, envelhecendo precocemente, Enquanto 
isso, há os que indagam porque, nessa mesm~ Zona da Mata, em meio aos ca
naviais, o povo não pega gabiru e rato para comer'? Estão querendo vender 
em Pernambuco a versão de que a população não deve apenas matar, mas 
deve comer ratos como complementação de sua alimentação diária. 

Sr. Presidente, isso seria até cômico, se não fosse trágico. Isso seria até 
para s-orrir, se, na verdade, não fosse para chorar. Essa é a situação de Per
nambuco. é a situação do Nordeste, é a situação dos grandes centros, inclusi
ve no Sul do País. Sabemos a miséria que existe na periferia da Grande São 
Paulo, em que hâ aqueles que morrem de fome e drio, freqUentemente, nor
destinos que se desgarraram da sua região, que emigraram. 

Ainda bem que a Igreja se dedicou, este ano, na Campanha da Fraterni
dade, ao tema ~'Eucaristia e Migrações", porque, realmente. esse é um dos 
grandes problemas brasileiros. Migrações que se fazem. não porque o homem 
do interior goste de conhecer outras terras; elas se dão porque não há con
dições de sobrevivência no seu torrão natal, embora quando os homens, as 
mulheres e as crianças vão em busca da cidade grande, também lã essas con
dições inexistam e muitas vezes vão engrossar o cordão dos marginalizados, 
quando não daqueles que não vão poder sobreviver num ambiente hostil. 

Enquanto, Sr. Presidente, isso ocorre com relação à saúde e à alimen
tação, o que poderíamos dizer da educação, essa educação que o Estado. pela 
Constituição, pelo menos a instrução primária, diz que é um direito de todo 
ser, de todo brasileiro; sendo dever do Estado oferecer instrução primária 
gratuita. 

Rubem Costa - desculpe-nos e pedimos venta ao Senador José Lins 
para invocar a autoridade do economista Rubem Costa - mostra que são 
vinte e dois milhões de brasileiros sem instrução primária. Pois bem, para tal
vez ficarmos insU.S-Ceptíveis de contestação, o depoimento que -invocamos, 
agora, a respeito da educação é o do próprio Ministro da Educação, Eduardo 
Portella, quando ele fala "da falência das estruturas básicas do Brasil, pois a 
mesma legislação que entregou o ensino aos Estados e Municípios retirou, 
através da estrutura tributária, as condições efetívas_ dess_e_ en_sino" (O Estado 
de S. Paulo. de 19·1-80). . _ 

Não conhecemos acusação mais autorizada - porque feita pela autori
dade maior do ensino neste País, que é o Sr. Ministro da Educação- do que 
esta: mostrar que, por força do mandamento constitucional, o ensino pri
mário é obrigatório e gratuito neste País, e reconhecer que os Municípios e os 
Estados que poderiam efetivar este mandamento constitucional estão sem 
condições de fazê-lo, por causa de um sistema tributário que. de fato, acabou 
com a Federação Brasileira, 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Muito bem! Muito bem! Aliás, se me per
mite V. Ex', (Assentimento do orador) tendo ido ao Estado do Cearâ, nos 
primeiros dias de fevereiro, ouvi um depoimento que me foi prestado por um 
parlamentar, por um Deputado Federal, segundo o qual o vencimento médio 
dos professores municipais. naquele Estado, é de Cr$ 200,00. Manifestei a mi
nha dúvida numa entrevista que, posteriormente, dei a um dos jornaiS do Rio 
de Janeiro. Enunciei esses dados, tal como estou fazendo agora, na expectati
va de ser contestado, diria, na esperança de que a informação do ilustre parla
mentar se baseasse num equívoco. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Não tenha dúvidas, ilustre Senador 
Paulo Brossard, que é inteiramente procedente a denúncia. Não só no Estado 

do Cearâ, também no Maranhão hã municípios que pagam Cr$ 180,00; em 
!Pernambuco há municípios em que professoras recebem Cr$ 150,00. E quan
do recebemos tais informações, como V. Ex.', às vezes, ficamos até receosos 
de transmiti-las. Uma vez indagamos: é por semana ou é por mês? f: por mês, 
mesmo. 

Enquanto isso, Hermes Zaneti, Presidente da Confederação dos Profes
sores do Brasil, ao instalar o encontro nacional da classe realizado em janei
ro, na presença do Ministro da Educação, mostrou que: 

"O Brasil é um dos poucos países do mundo que quer atingir o 
desenvolvimento sem investir eril Educação, aplicando nessa área 
menos de 5% de seu orçamento." 

Enfatizando o descaso do Governo e lembrando que, nos últimos lO 
anos, menos de 5% do Orçamento da União foram destinados à Educação. 
enquanto a UNESCO recomenda, para os países em vias de desenvolvimen
to, que se apJiquem 25%, afirma: 

'"[sto demonstra que o Brasil aplica um quinto·do recomendâ
vel, o que o coloca em 809 lugar em recursos aplicadOs à Educação, 
entre os vârios países". (O Estado de S. Paulo. 19·1·80.) 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é só o problema do primário, é o 
problema do segundo Grau, é o problema do sistema vestibular, é o problema 
da universidade massificada, é o comércio dos diplomas facilitados, é o 
problema do ensino profissionalizante, que em si é válido, é, em parte, des
moralizado na sua aplicação, sobretudo em nível superior. 

Por estas e outras coisas, Sr. Presidente, é que nós estamos vendo que nú
meros, dados estatísticos que podem e têm sido apresentados nesta Casa não 
têm grande significado porque, quando muito, refletem a quantificação do 
ensino. que tem sido conseguida às custas de sua qualificação. O MOBRAL, 
por exemplo, foi o grande malogro, ele se propunha erradicar, em dez anos. o 
analfabetismo, durante a década de 70/80; a década chegou ao seu fim e os 
dados inicialmente referidos mostram como o analfabetismo, _não apenas na 
idade escolar de 7 a 14 anos, mas na faixa etãria dos adultos, permanece in
cólume. 

Sr. Presidente, em cada recesso penetramos pelo interior do Brasil aden
tro, em especial no interior do nosso Estado. Dissemos, em entrevista à im
prensa, durante este recesso, e reafirmamos agora que, no nosso entender, a 
conjuntura social do Brasil é de desespero. Dissemos e reafirmamos que esta
mos entrando numa faixa de pré-convulsão social, porque não sabemos o que 
cada um de nós faria se- moços, fortes, dispostos a trabalhar- muitas ve
zes não encontrasse à sua frente, meios de sobrevivência condigna. Lá, no 
agreste de Pernambuco, onde visitei municípios vârios, como Lajedo, Calça
dos, Garanhuns e tantos outros, não ficando apenas no centro urbano, mas 
subindo a serra e indo conversar com famflias trabalhadoras, lã, em mocam
bos quase caindo, em taperas que eram invadidas pelas águas das chuvas, 
conversamos com lavradores que traziam a nós o seu grito de desespero. Eles, 
que já não têm ou nunca tiveram uma quadra de terra, no entanto, sempre en
contravam terra para trabalhar, para plantar o seu milho ou o seu feijão
terra eni que eram explorados, mas em que. de qualquer forma, sob o regime 
da parceria ou da meação, plantavam alguma coisa. Depois, iam dar satis
fação ao proprietário da terra, dividindo o pouco que eles tinham plantado. 
Mas o que eles nos afirmaram agora, neste recesso, ê que nem terra a este títu
lo eles conseguem mais, porque a pecuária estâ dominando tudo, o capim 
angola está tomando tudo e eles estão sendo escorraçados, Deus sabe para 
onde. E eles pretendem descer para o Recife, porque o Recife é grande, o Re
cife é bonito, o Recife tem progresso e eles se iludem pensando que no Recife 
vão ter meios de sobreviver. 

Sr. Presidente, pode parecer paradoxal, mas a questão dos grandes cen
tros urbanos é, sobretudo, o problema da terra. Enquanto isto, o Banco 
Mundial mostra que, no Nordeste, 70% das terras estão inaproveitadas, nin
guém planta ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Ka1ume. Fazendo soar a campainha.)- O 
tempo de V. Ex' estâ encerrado. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - ... 80% das nossas culturas de subsis· 
tência dependem dos pequenos lavradores e dos médios agricultores. O Go
verno, quando anuncia programas sucessivos, PROTERRA, PIN, POLO
NORDESTE, Sertanejo, não tem dado, atravês deles, a soiução para os pe
quenos e médios proprietários, embora programas que for"am feitos para dis
tribuição de terra. Pobre do Estatuto da Terra, de Castello Branco, que se 
propunha distribuir a terra ... Esses programas e essas promessas ficam no pa
pel. Programas como o PROTERRA se transformaram em apenas novas li
nhas de crédito, trazendo dinheiro para quem jã tinha dinheiro, trazendo re
cursos que, mujtas vezes, foram desviados para aplicação em outros setores_ 
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que não a produção primãria, quando não para aplicação em especulação 
imobiliãria ou especulação financeira. 

Não, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sabemos o que faríamos, não 
sabemos o que V. Ex• faria, não sabemos o que fariam Os"Sfs. Senadores que 
aqui estão, se, quando moços, fortes e bem intencionados, querendo viver ho
nestamente, se sentissem escorraçados das suas glebas, e, portanto, sem con
dições de viverem o mister em que estavam acostumados. 

Nós falamos, logo no início -vamos encerrar Sr. Presidente, para não 
abusarmos da tolerância da Mesa- falamos, de incício, dos problemas eco
nómicos, da nossa dependência do exterior, do nosso problema energético. 

Poderíamos citar mais um programa, que temos defendido nesta Casa, o 
PROÃLCOL, mas que este também, Sr. Presidente, da mesma forma que 
pode ser um dos caminhos para a solução do nosso problema energético, para 
uma emancipação nacional no setor da energia, esse programa também pode 
ser o antiprograma nacional. Esse programa poderá vir a á.gravar o problema 
do povo, poderâ vir a agravar o problema do agricultor, poderá vir a agravar o 
problema fundiârio. Esse programa poderâ significar extensões, cada vez maiores 
de terra, entregues no Nordeste à monocultura da cana. Mais grave ain
da: essa economia, que foi essencialmente nossa durante todos estes séculos, 
talvez uma das poucas que subsistam como nossa, a economia cana vieira, es
tã ameaçada de ir parar, ela também, em mãos estrangeiras, estã ameaçada. 
no final das contas, de ser mais um instrumento de nossa desnacionalização 
económica. 

Sr. Presidente, são estas considerações que julgamos no dever de trazer a 
esta Casa, nesta tarde, porque isso mostra que a rt6ssa voz-continuará atenta, 
independentemente de partido, para esta dolorosa realidade nacional. 

Os responsáveis pelo destino desta Nação, que assumiram essa responsa
bilidade sem ser pelo voto do povo, precisam realmente atentar para a gravi-

dade da hora presente. Não entendemos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, 
quando lemos, como ontem lemos em O Estado de S. Paulo, uma autoridade, 
como o Sr. Ministro da Justiça, dizer, como disse, que não é possível se admi
tir eleiçõeS diretas para a Presidência da República porque isso seria o caos
não sabemos bem o termo que S. Ex• aplicou. Se não nos enganamos, S. Ex.' 
fala em "imersão do País na tragédia". 

Ora, Sr. Prsidente e Srs. Senadores, nem parece que S. Ex' foi do PSD, o 
PSD que fez, com a redemocratização do País, tantas eleições presidénciais, 
que assumiu as responsabilidades da Presidência da República, o PSD que, 
segundo o Ministro da Justiça, terá tido experiências tão ricas de disputas 
presidênciais e que, no seu entender, repetida, agora, seria catastrófica para o 
Brasil. Sr. Presidente, chegamos a esta situação atual não foi através das 
eleições diretas ... 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Kalume)- Pediria a V. Ex• que concluis
se o seu discurso, porque seu tempo já se esgotou. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Acataremos V. Ex• 

É fato inconteste que a situação social se agravou nestes últimos quinze 
anos. Esta situação social se encontra à beira do desespero depois, exatamen
te, de quinze anos de mandonismo sem o voto do povo. 

Não, Sr. Presidente. Acreditamos na solução dos problemas brasileiros. 
Acreditamos que há condições de se resolver o problema do povo. Mas essa 
solução há de passar pelos caminhos democrãticos, essa solução há de vir do 
próprio povo organizàdo e hã de ser gerada através da plenitude democrática, 
que permita ao povo escolher aqueles que dirigirão os seus destinos e que. di
rigindo os destinos do Pais, em nome do povo, saberão sentir as necessidades 
e interpretar as verdadeiras aspirações nacionais. (Muito bem! Palmas.) 

ATAS DE COMISSÕES 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUStiÇA 

2• REUNIÃO, ORDINÁRIA, REALIZADA EM 12 DE 
MARÇO DE 1980. 

Às dez horas do dia doze de março de mil novecentos e oitenta, na Sala 
Clóvis Bevilâcqua, sob a presidência do Senhor Senador Henrique de La 
Rocque, presentes os Senadores Aloysio Chaves, Almir Pinto, Moacyr Dalla, 
Bernardino Viana, Raimundo Parente, Cunha Lima, Nelson Carneiro, Leite 
Chaves e Lázaro Barboza, reúne-se a Comissão de Constituição e Justiça. 

Deixan:t de comparecer, por motivo justificado, os Senadores Josê Sar
ney, Helv!dio Nunes, Aderbal Jurema, Murilo Badaró, Amaral Furlan, Paulo 
Brossard e Franco Montoro. 

Havendo número regimenta], o Senhor Presidente declara aberta a reu
nião. Dispensada a IMtura da ata da reunião anterior ê, em seguida, dada 
como aprovada. 

O Senhor Presidente passa a Presidência ao Senador Aloysio Chaves, 
Primeiro Vice-Presidente, a fim de relat~1.r a Mensagem n9 48/80 do Sr. Presi
dente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nOme do 
Dr. Romildo Bueno de Souza para exercer o cargo de Ministro do Tribunal 
Federal de Recursos, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro Mâr
cio Ribeiro. Na forma regimental, a reunião torna-se secreta. 

Reaberta a reunião, o Senador Aloysio Chaves, de acordo com o Regi
mento Interno, tendo que se ausentar por motivo de força maior, passa aPre
sidência ao Senador Almir Pinto, prosseguindo o Senador Henrique de La 
Rocque com a palavra para apresentar seQ parecer ao Projeto de Lei da Câ
mara n'i' 13 f80 - Reajusta os vencimentos e salários dos servidoreS da Câma
ra dos Deputados e dá outras providências, concluindo pela sua constitucio
nalidade e juridícidade. O parecer é aprovado por unanimidade. 

O Senador Henrique de La Rocque reassume a Presidência c são relata
das as seguintes proposições: 

Senador Moacyr Dalla: 
Projeto de Lei do Senado n9 4/80- Reajusta os vencimentos e proven

tos dos servidores do Senado Federal e dã outras providências. Parecer: cons
titucional e jurídico. Aprovado. 

Senador Raimundo Parente 

Projeto de Lei do Senado n• 311 j79 - Elimina do Código Eleitoral in
justificada discriminação contra o banseniano. Parecer: constitucional e jurí
dico, solicitando a remessa à Comissão de Saúde para se pronunciar sobre o 
mérito. Aprovado. 

Senador Bernardino Viana: 
Projeto de Lei do Senado n• 259j79 - Introauz alterações na Lei 

n• 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que "regula as atividades dos represen
tantes comerciais". Parecer: constitucional e jurídico) nos termos da emenda 
substítutiva que oferece. 

Projeto de Lei do Senado n• 304/79 - Dispõe sobre a comercialização 
. dos produtos derivados de petróleo no território nacional. Parecer: constitu .. 

cíonaJ e jurídico. 
Projeto de Lei do Senado n• 340/79 - Fixa o salário profissional do vi

gilante bancário e o tempo de jornada de trabalho, diurna c noturna e dá ou .. 
tras providências. Parecer: constitucional e jurídico, nos termos do substituti
vo que apresenta. 

Projeto de Lei do Senado n• 221/77- Complementar- Dispõe sobre a 
fiscalização das entidades paraestatais vinculadas à União pelo Congresso 
Nacional e dâ outras providências. Parecer: constitucional e jurfdico, com 
emendas n9s I e 2-CCJ. 

Em discussão e votação, os pareceres acima são aprovados por unanimi
dade, assinando "sem voto" o Senador Nelson Carneiro os PLS n'ls 259 e 340, 
de 1979. 

Senador Lázaro Barboza: 
Projeto de Lei do Senado n• 330/79- Acrescenta parãgrafos ao art. 17, 

da Lei n'l 6 09 I) de 1 S de agosto de 1974, a fim de permitir ao eleitor inscrito 
no Distrito Federal, natural de outra unidade federada, votar nas eleições 
para o Congresso Nacional. Parecer: constitucional e jurídico. Aprovado. 

Senador Nelson Carneiro: 
Projeto de Lei da Câmara n• 127 j78, e o substitutivo de Plenãrio- Proí

be a pesca predatória e dá outras providências. Parecer: constitucional e jurí
dico o Projeto e contrário à emenda substitutiva de Plenário. Aprovado. 

Exaurida a pauta, o Senhor Presidente pede aos Senhores Senadores que 
aguardem alguns instantes, pois é a última reunião que Maria Helena Bueno 
Brandão secretaria, desde que o seu pedido de aposentadoria foi assinado e 
seguiu para publicação, isto depois de exercer o cargo de secretária d.este Ór
gão Técnico durante dezesseis anos. 

Após as despedidas, o Senhor Presidente diz que se trata de um fato con
sumado e por isso propunha que constasse de ata um voto de louvor e de 
agradecimento pela colaboração incansável que nossa Secretária sempre nos 
prestou. r 

O Senador Nelson Carneiro pede a palavra e lamenta a perda, pois Ma
ria Helena Bueno Brandão, durante todos estes anos, deu provas de capacida
de, carinho, cuidado e interesse pelos trabalhos da Comissão. 
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O Senador Moacyr Daila associa-se às manifestações acima dizendo da 
sua admiração, pois Maria Helena Bueno Br3ndão sempr:e foi incan_sâvel 
amiga, nos orientando a todos os momentos quando tínhamos alguma dúvi
da com a sua presença e dedicação, ajudando a nós os mais novos. Quero dei
xar aqui o meu testemunho de tudo que ela me orientou. 

Os Senhores demais Senadores associam-se às palavras pronunciadas a 
respeito da ex-Secretária desta Comissão. 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Maria 
Helena Bueno Brandão, Assistente, a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente. 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS 

t• REUNIÃO, REALIZADA EM II DE MARÇO DE 1980 

Aos onze dias do mês de março de mil novecentos e oitenta, às dez horas, 
na Sala Clóvis Bevilãcqua, presentes os Senhores Senadores Benedito Ferrei-

ra- Presidente, Pedro Pedrossian, Passos Pôrto e Lomanto Júnior. reúne-se 
a ComiSsão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores Senadores 
Vicente Vuolo, Affonso Camargo, Evandro Carreira, Lázaro Barboza e Ores
tes Quércia. 

Havendo número regimental, são abertos os trabalhos, com a dispensa 
da leitura da Ata da reunião anterior, que é dada como aprovada. 

Constante da pauta, é aprovado o parecer favorável do Senhor Relator, 
Senador Pedro Pedrossian, referente ao Projeto de Lei da Câmara n9 96, de 
1979, que ualtera a Relação Descritiva das Rodovias do Plano Nacional de 
Viação, aprovado pela Lei n• 5.917, de 10 de setembro de 1973". 

Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião, lavrando eu, Leila 
Leivas Ferro Costa, Assistente da Comissão, a presente Ata, que lida e apro
vada será assinada pelo Senhor Presidente. 
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1•-VIce-Presldente 
Nilo Coelho 

3• .. secretário 
Lourival Baptista 

2•-Vlce-Presldente 
Dinarte Matiz 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

COMJSSOES 

!•-Secretário 
Alexandre Costa 

Diretor: Antônio Carlos do Noguoiro 

local: Anoxo 11 - Térreo 
Telefon~t: 223-6244 e 225·8505 - Ramais 193 e 257 

A) SERVIÇO DE COMISSOES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
Local: Anexo ll - Térreo 
Telefone: 225·8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- (CA) 

""' (7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Choves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Põrto 1. Jutahy Magalháes 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camorgo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. José lins 

1. Evelásio Vieira 1. AgenOr Mario 
2. Leito Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. Jos6 RiGha 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 30i 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10100 horaJ 
local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo li -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente:· Mendes Canele 
Vice-Presidente: Agenor Maria 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 

Passos Pôrto 

Titulares Suplentes 

I. Mendes Conole 1. Raimundo Paronte 
2. José lins 2. Alberto Silva 

3. Eunice Michilos 3. Almir Pinto 
A. Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 1. Marcos Freire 
2. Agenor Mario 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Benevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: T erças·feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo /1 - RamCII 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇÁ - (CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de lo Rocque 
1~'-Vice-Presidente: Aloysio Choves 
2~'-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de lo Rocque 
2. Helvidio Nunes 
3. José Sorney 
.4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Oalla 
e. Amoral Furlan 
9. Raimundo Parente 

I. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. Lázaro Barbozo .. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossord 
6. Franco Montara 

Suplentes 

1. lenoir Vorgas 
2. João Calmon 
3. Almir Pinto 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

1. Cunho limo 
2. T onaedo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

Assistente: Mario Helena Bueno Brandão - Ramal 305 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevil.ócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAl - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jesse Froire 
Vice·Presidenfe: Lázaro Sarbozo 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. Jo~ Guíomard 

2. José Sarney 2. Tarso Outra 

3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
A. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dolla 
5. Affonso Comorgo 

6. Murilo Bodará 
7. Benedito Ferreiro 

I. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. Lázaro Barboza 2. Roberto Soturnino 
3. Adalberto Seno 3. Gilvon Racho 
A. Mauro Benevides 

Assistente: Francisco Guilherme Tliees Ribeiro - Ramal 3o6 
Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa" - Artexo IJ - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotónio Vilela 
Vice·Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Suplentes 

1. Arnon de Mello l. Helvídio Nunes 
2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. Jos6 lins 3. Benedito Ferreira 

4. Jesse Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturninb 1. Jos6 Richo 
2. Tootônio Vilela 2. Orestes Qu6rcio 

3. Marcos f'reire 3. "Tancredo Neves 

4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramal 675 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:30 horas 1. franco Montara 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo li-Ramais 621e 716 2. Humbertolucena 

1. Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA- (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jolla Calmon 
Vice-Presidente: Jutohy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calman 
2. Tarso Outra 
3. Jutahy Magalhães 
4. Aloysio Choves 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Seno 
2. Evelcislo Vieira 
3. Franco Montara 

1. Jose lins 
2. Arnon de Mello 
3. Jorge Kolume 
4. Pedro Pedrossian 

1, Marcas Freirfl 
2. Gilvan Rocha 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307 

3. Joison Barreto 

Assistente: leilo leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 
local: Solo "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME} 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mt~llo 
Vice-Presidente: Alberto SilvQ 

Titulares Suplentes 

1. Luiz Cavalcante 1. Affonso Comargo 
2. Milton Cabral 2. João Colmon 
3. Alberto Silva 3. Jutohy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

Reuniões: Quintos-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvon Rocha 

Local: Solo "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 
3. Ht~nrique Sontillo 

2. Roberto Soturnino 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 

( 17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Limo 
Vice·Presidente: Tancredo Neve5 

Titulares 

1. Raimundo P1.1rente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomanto Júnior 
4. Affonso Comargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silvo 

7. Amoral Furlon 
8. Jorge Kolume 
9. Jutohy Magalhães 

1 O. Mendes Canal e 

1. Cunha limo 
2. Toncredo Neves 
3. Roberto Soturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mouro Benevides 
7. T eotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Derzi 
2. H~tnriqult de La Rocque 
3. Jessé Freire 
4. Jose Sorney 
5. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossord 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barbota 
4. José R!cha 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISlAÇÃO SOCIAL - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presid~tnte: Helvídio Nunes 
Vice..Presidente: lenoir Vargos 

Titulares Suplentes 

1. LenoirVargas 1. JutahyMogalhões 
2. Helvidio Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
-4. Moacyr Dolla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de La Rocqoe 
6. Aloysio Chaves 

A~sistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Anexo "B" - Solo ao lado do Gob. do Sr. Senador 
Jollo Basco - Ramal 484 

COMISSÃO OE REOAÇÃO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentei 

1. Torso Outro 1. João Colmon 
2. Saldanha Der:r.i 2. Murilo Badaró 
3. Mendes Canele 3. José Sorney 

1. Dirceu Cardoso 1. Hugo Ramos 
2. Adalberto Seno 

Assistente: Mario Thereza Magalhães Motta - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, às 12:00 horas 
Locoh Sola "Clóvis Bevilácqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE RElAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Tarso Outra 
1?-Vict~·Presidente: Saldanha Derzi 
29-Vice-Presidente: lomanto Júnior 

Titulares 

1. Torso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Der:r.i 
4. lomonto Júnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vargas 
9. José Sorney 

Suplt~ntes 

1. Aloysio Choves 
2. ·Pedro Pedrçssion 
3. Henrique de lo Rocuque 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 
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1. Paulo Brossard 1. Marcos Freire 
2. Nelson Carneiro 2. Mouro Bt~nt~vides 
3. Itamar Franco 3. lt~ite Choves 
4. José Richo 
5. Amoral Peixoto 
6. T oncredo Neves 

As~istente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11:00 horas 
Local: Sola "Ruy BarboKJ"- Anexo 11 -Ramois'621e 716 

COMISSÃO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvon Rocha 
Vice-Presidente: Henrique Sontillo 

Titulares Suplentes 

1. Lomanto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 
3. Alberto Silvo 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomord 

1. Gilvon Rocha 1. José Richo 
2. Henrique Sontillo 2. Adalberto Seno 
3. Jaison Barreto 

Assistente: Lida Ferreira do Rocha- Ramal 312 
ReuniõeS\ Quintos-feiras, às t o~3o horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 
(7 mt~mbros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jorge Kolume 
Vice·Presidente: Mauro Benevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badoró 3. José Guiomord 
4. Benedito ferreiro 

1. Mauro Benevides 1. Cunha Uma 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: Lêda Ferreiro do Rocha -Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
loco h Solo "Ruy Barbosa" - Anexo li -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evondro Carreiro 
Vice-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes. 

1. Raimundo Par'ente 1. Affonso Comorgo 
2. Henrique d~ la RÓc.que 2. Pedro Pedrossion 
3. Bernardino Viana 3. Aderbol Juremo 
4. Alberto Silva 
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1. Evandro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. Lázaro Barboza 

1 . Orestes Qué!rda 
2. Evelâsio Vieira 
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Titulares Suplentes 

1. Benedito Ferreira 1 . Passos Pórto 
Assistente: leila leivas Ferro Costa - Ramal .497 2. Vicente Vuolo 2. lamento Júnior 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 3. Pedro Pedrouian 3. Alberto Silvo 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 62Je 716 .4. AffonsoComargo 

COMISSÃO DE tRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice·Presidente: Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreiro 
2. Lázaro Barbozo 
3. Orestes Quércia 

1 . leite Choves 
2. Agenor Maria 

Assistente: leila leivos Ferro Costa - Ramal .497 
Reuniões: Terços-feiras, às 10:QO horas 
Local: Seda "Ruy Barbosa"- Anexo II-

Romais621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 
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B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

ComiSsões Temporárias 

Chefe: Ruth de Souza Castro 
local: Anexo 11 - Térr&a 
Telefone: 225·8505 - Ramal 303 
1) Comissões Temporárias para Projetas do Congresso Nacio· 
no) 

2) Comissões Temporárias para Apreciação de Vetos 
3) Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Horoldo Pereira Fernandes- Ro· 
mal 67 4; Alfeu de Oliveira - Raniol 67 .4; Cleide Mario B. F. 
Cruz - Ramal 598; Mauro Lopes de Sá - Ramal 310. 

HORÁRIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

GUILHERME 
Ramais- 621 e 716 Ramal-623 

10o00 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 

09.30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. CLÓVIS BEVILÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
LEI LA 10,00 

RUY BARBOSA C.D.F. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. LêDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 
RUY BARBOSA 

C.A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 
CLÓVIS BEVILÁCQUA 11,00 C.L.S. LEI LA 
Ramal-623 

C.E. 
RUY BARBOSA 

DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÁCQUA MARIA 
12,00 C. R. 

Ramal-623 THEREZA 
RUY BARBOSA 

C.R.E. Ramais- 621 e 716 CÂNDIDO 

1 LOO 

C.M.E. 
ANEX0'1B" FRANCISCO 
Ramal- 484 
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ANO XXXV- No 009 SEXTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 1980 BRASfLIA- DF 

SENADO FEDERAL 

---·---·-··--- ·----- SUMÁRIO 

1- ATA DA lO• SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1980 

1.1- ABERTURA 

12-EXPEDIENTE 

1.2.1 - Pareceres 

Referentes à seguinte matéria: 

-Projeto de Lei do SeriadO n9 221/77- Complementar, que dispõe 
sobre a fiscalização das entidades paraestataís vinculadas à União pelo 
Congresso Nacional, e dá outras providências. 

1.2.2 - Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senadon~' 12/80, de autoria do Sr. Senador Nel
son Carneiro, que altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o 
período de férias. 

1.2.3 - Reqtíerimentos 

--N~'s 17 e 18/80, de urgência, para o Projeto--de Lei da Câmara 
n'? 13/80, que reajusta os venciinentos e salários dos servidores da Câma
ra dos Deputados. e dá outras providências e do Senado n9 4/80, que rea
justa oS vencimentos e -.proventos -dos servidores do Senado Federal. 

- N9 19/80, de autoria do Sr. Senador Itam:ir Franco, Pfesidente da 
Comissão Parlamentar de Inquêrito destinada a investigar denúncias for
muladas pela revista .. DER SPIEGEL", da Alemanha, sobre a execução 
do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, solicitando- ·prorrogação por 180 
(cento e oitenta) âias âo prazo concediào àqueie órgão. Âprovado. 

1.2.4 - Discursos do Expediente 

SENADOR HENRIQUE DE LA ROCQUE -Homenagem ao Se
nador Petrônio Portella, recentemente falecido. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Registro das atividades de
senvolvidas pela Legião Brasileira de Assistência - LBA. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO, pela ordem- Solicitando infor
mações à Mesa, referentes à Constituição de blocos parlamentares e à re
messa, àquele órgão, de documentação exigida. 

O SR. PRESIDENTE - Esclarecimentos sobre o assunto tratado 
pelo Sr. Dirceu Cardoso. 

SENADOR LEITE CHAVES- Pagamento imediato de diferença 
salarial, por parte da direção do Banco do Brasil, em cumprimento a deci

l são do Judiciário, de reconhecimento de direitos assegurados aos ban
cários erit convenção coletiva de trabalho. 

L __ ,_,~--' .. ,_~----------

O SR. PRESIDENTE - Encaminhamento à Mesa, da documen
tação exigida para constituiÇãti de blocos parlamentares que menciona, 
em atendimento, em parte, ao solicitado pelo Sr. Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO, pela ordem- Aditando novas consi
derações ao requerido por S. Ex• 

1.2.5- Leitura de projeto 

-Projeto de Lei do Senado n9 13/80, de autoria do Sr. Senador Ita
mar Franco, que estabelece abatimento nos preços de derivados de pe
tróleo, quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissio
nais autônomos. 

1.2.6 - Comunicação da Presidência 

-Recebimento do Ofício no S/5/80 (no 137 j80, na origem), do Go
vernador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Fe
deral, para realizar operação de empréstimo externo no valor que mencio
na para os fins que especifica. 

-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às I 8 ho-
ras e 30 miiJ.utos, corri O:Cdem do Dia que designa. · 

1.3- ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 567/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 320(78, de sua autoria, dispondo sobre a remuneração mínima dos vi
gilantes que militem em instituições bancárias e congêneres, e dâ outras 
providências. Aprovado. 

-Requerimento n9 568/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cf<r, -so1icítando o desã.fqi.úvarilerifó do P-rojeto de Lei do Senado 
n9 325/78, de sua autoria, que dá nova redação ao art. 491 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. Aprovado. 

-Requerimento n9 569/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solícitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 331/78, de sua autoria, acrescentando item ao art. 89 da Lei n9 5.107, 
de I 3 de setembro de 1966, que instituiu o regime do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço. Aprovado. 

-Projeto de Lei da Câmara no 85/76 (n' 1.194/75, na origem), que 
dispõe sobre pensões a dependentes de servidor público falecido no gozo 
de dupla aposentadoria. Aprovado. À sanção. 

-Projeto de Lei da Câmara no 77/78 (no 1.503/73, na Casa de ori
gem), regulamentando a profissão dos trabalhadores em transportes rodo
viários, e dâ outras providências. Rejeitado. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei da Câmara no 130/78 (no 2.189/76, na Casa de ori
gem), que introduz alterações no art. 17 do Código de Processo Civil. 
Aprovad~. À sanção. 

~------------------

I 

J 
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- Projeto de Lei do Senado n9 209/79, de autoria do Sr. Senador 
Franco Montoro, que elimina o prazo para candidatura a cargo eletivo, 
no caso de desfiliação de um partido e filiação a outro. Aprovado, em priR 
meiro turno, após usarem da palavra em sua discussão os Srs. Humberto 
Lucena, Leite Chaves e Dirceu Cardoso. 

-Projeto de Lei do Senado n9 320/79, 9_e autoria do Sr. Senador 
Leite Chaves, que acrescenta um§ 39 ao art. }9 da Lei n9 1.533, de 31 de 
dezembro de 1951. Aprovado, em primeiro turno. 

-Projeto de Lei do Senado n9 85/78, de autoria do Sr. Senador 
Orestes Quércia, que elimina a opção eXistente no regime do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, compatibilizando-o com o sistema da es
tabilidade no emprego. (Apreciação preliminar da jurídicidade). Rejeita
do. Ao Arquivo. 

-Projeto de Lei do Senado n• 78/79, de autoria do Sr. Senádor 
Franco Montoro, que estende, sem limite de idade, os beneficias da Previ
dência Social a todos os que exerciam a atividade de empregado domésti
co na data da publicação da Lei n• 5.859, de 11-12-72. (Apreciação da 
constitucionalidade). Rejeitado. Ao Arquivo. 

1.4-MATl::RIAS APRECIADAS APÓS A ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei Qa Câmara n9 13/80, em regime- de urgência, ~os 
termos do Requerimento n9 17/80, lido no Expediente da presente sessão. 
Aprovado, após pareceres das comissões competentes. À sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n9 4/80, em regime de urgência, nos ter
mos do Requerimento n9 18/80, lido na Hora do Expediente._Aprovado, 
após pareceres das comissões competentes. À Comissão de Redação. 

1.5- DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA ' 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Dados fornecidos pelo Ban
co- Central, em atendimento a pronunciamento do Senador Marcos Freire, 
quando solicitou do Governo esclarecimentos sobre os contratos de câm
bio efetuados nos dias que antecederam a maxídesvalorização do cruzei
ro. Informações prestadas pelo Ministério da Saúde a respeito de decla
rações atribuídas ao cientista Albert Sabin e publicadas em órgãos da Im
prensa, sobre a incidência da poliomielite no Pafs. 

SENADOR ITdMAR_FRANCO- Considerações sobre a posição 
ado ta da pela Mesa Diretora, com relação aos requerimentos de autoria de 
S. Ex•, de informações a órgãos do Poder Executivo. 

SENADOR MAURO BENEV!DES- Defesa da regulamentação do 
art. 45 ·da Constituição, que dispõe sobre o processo de fiscalização dos 
atas do Poder Executivo. 

SENADOR PAULO BROSSARD- Apelo ao Governo Federal em 
favor do atendimento dos pleitos dos produtores de soja do Município de 
Panambi-RS. 

SENADOR UZARO BARBOZA- Apreciação pela Câmara dos 
Deputados de projeto de lei de sua autoria, já :lpi"ovado pelo Senado, que 
estende ao Paralelo 16 a ârea compreendida pela SUDAM. 

SENADOR FRANCO MONTORO - "Declaração Universal dos 
Direitos dos Povos", publicado pelo semanário .. 0 São Paulo". 

SENADOR GASTÃO MVLLER- Homenagem de pesar pelo fale· 
cimento do Professor André Avelino Ribeiro. 

SENADOR CUNHA LIMA- Reparos ao procedimento que estaria 
sendo adotado pelo Governador do Estado da Paraíba, com a finalidade 
de reforçar os quadros do Partido Democrático Social. 

1.6- MATÉRIA EM REGIME DE URGE:NCIA 

- Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1980, aprecia
do na presente sessão. Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

1.7- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

2-ATA DA W SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1980 

2.1-ABERTURA 

2.2- ORDEM DO DIA 

-Projeto de Lei da Câmara n• 100/79 (n' 1.539/79, na Casa de ori· 
gem), de iniciativa do Senhor Presidente da R~pública, autorizando o De
partamento Nacional de Obras Contra :ls Secas - DNOCS, autarquia 
vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que menciona, situa
do no l\4unicípio de Morada Nova, Estado do Cearã. Apro"ado. À sanção. 

-Projeto de Lei do Senado n• 260/79, que interpreta o parâgrafo ú
nico do art. I I, da Lei n9 6.082, de 10 de julho de 1974. Aprovado, em se
gundo turno. À Comissão de Redação. 

-Projeto de Resolução n9 159/79, que suspende a execução do art. 
49 e parágrafo único do Decreto n9 5.891, de 22 de dezembro de 1975, do 
Estado do Maranhão. Aprovado. Ã Comissão- de Redação. 

2.3- DESIGNAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SES
SÃO. ENCERRAMENTO. 

3- DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTERIO
RES 

-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 7-3-80. 
-Do Sr. Senador Humberto Lucena, profúldo na sessão de 10·3-80. 
-Do Sr. Senador Marcos Freire, proferido na sessão de 11~3-80. 
-Do Sr~ Senador Gilvan Rocha, proferido na sessão de 12-3-80. 

4- ATO DO PRESIDENTE 

- N• 5, de 1980. 

5- MESA DIRETORA 

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 

ATA DA 10~ SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1980 
2' Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDI!:NCIA DO SR. NILO COELHO 

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

Adalberto Sena -Jorge Kalume- José Guiom-ard- Eunice Michiles 
- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque- Al
berto Silva- Bernardino Viana- Almir Pinto- José Lins- Mauro Bene
vides- Agenor Maria- Cunha -Lima- Milton C;tbral- Nilo Coelho
Luiz Cavalcante - Gilvan Rocha - Lourival Baptista - Passos Pôrto -
Jutahy Magalhães- _Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- Moacyr Dalla 
-Itamar Franco- Tancredo Neves- Orestes Quércia- Benedito Ferrei
ra- Lázaro Barboza- Gastão Müller- Mendes Canale- Saldanha Der
zi - Leite Chaves---~... Evelásio Vieira- Jaison Barreto - Paulo Brossard. 

O SR. PRESfOEI'ITE (Nilo Coelho)- A lista de presença acusa o com
parecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. 19-Secretârio procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
PARECERES, N•S 44, 45 E 46, DE 1980 

Sobre o Projeto de Lei do Senado n9 221, de 1977, ( complemen
tar), que "dispõe S()bre a fiscalizacão das entidades paraestatais vin
culadas à União pelo Congresso Nacional, e dá outras providências". 

PARECER N• 44, DE 1980 
Da Comissão de Constituição e J ustica 

Relator: Senador Osires Teixeira 

De autoria do ilustre senador Roberto Saturnino, o Projeto sob exame 
dispõe sobre a fiscalização das entidades paraestatais vinculadas à U:nião pelo 
Congresso Nacional. 
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2. Na Justificação, argúi o Autor: 
"Ao contrário do que comurnente se pensa, a fiscalização fi

nanceira e orçamentária da União pelo Congresso Nacional, previs
ta no artigo 70, da Lei Maior, não se restringe somente aos aspectos 
estritamente financeiro-orçamentários. E"m verdade, referido texto 
constitucional comporta exegese substancialmente mais abrangente, 
eis que se incluem, dentre os aspectos financeiros e orçamentários, a 
eficiência da administração da entidade paraestatal, o cumprimento 
de seus objetivos, e as políticas adotadas no que se refere a investi
mentos, empregos, salários, compras internas e externas, vendas e 
projetes ou programas para o futuro. Por conseguinte, as entidades 
paraestatais devem prestar contas ao Congresso Nacional sobre os 
referidos aspectos, os quais, em determinadas circunstâncias, po
dem levâ-las ao caos financeiro e orçamentário." 

3. A propósito da exegese do diSpositivo invocado no Projeto - o art. 
70 - assim se expressa Pontes de Miranda: '"tem o Congresso Nacional a 
função de fiscalizar os a tos do Poder Executivo, bem como da administração 
descentralizada, dentro dos limites e com os poderes que lhe reconheça e lhe 
dê a lei de que cogita o art. 45" (Pontes de Miranda, comentários à Consti
tuição de 1967, com a Emenda de 1969, Ed: ReVi"sta dos Tribunais, 2• ecHção, 
!973, Tomo lll, pâg. 222). 

Eis o comentário que o Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz 
desse artigo: "União- Esta expressão designa, no texto em exame, não só os 
três Poderes e conseqUentemente a chamada administração direta ou centrali
zada, mas igualmente a administração indireta. A essa conclusão servem os 
princípios .fi!'-ados nos a~ts. 45 e 62 da Constituição (vide supra). Aquele su
jeito à administração indireta, à fiScalização do Congresso Nacional, ao qual 
compete exatamente a fiscalização financeira e orçamentária. Este manda 
incluir no orçamento da União a receita e a despesa dos Três Poderes, órgãos 
e fundos, da administraÇão direta e da administraÇão indireta (salvo das enti
dades que não recebem subvenções ou transferências à conta do orçamento) o 
que, conseqUentemente, os sujeita à fiScalização orçame_ntâria ... " (Comentá
rios à Constituição Brasileíra, S. Paulo, Saraiva, 1972, vol. I, pâgs. 103-104.) 

Acordes estão, portanto, os dois mais acatados comentaristas da Consti
tuição vigente rio sentidO de que a fiscalização financeira e orçamentária da 
União se estenda, também, à administração indireta. E Pontes de Miranda 
ajunta a importante observação de que os limites e os poderes dessa fiscaliza
ção serão aqueles que forem dados pela lei de que cogita o art. 45. 

4. Quanto ao alcance do art. 70 da Constituição. idêntico ao da doutri
na tem sido o entendimento do legislador, ·conforme se vê pela Lei n9 6.223, 
de 14 de julho de 1975, que H dispõe sobre: a fiscalização financeira e orçamen
tária da União, pelo Congresso Nacional, e dá outras providências". O art. 79 
desse diploma legal estatui: .. as entidades públicas c_om personalidade 
jurídica de direito privado, cujo capital pertença exclusiva ou majoritaria
mente à União, a Estado, ou ao Distrito Federal, a Município ou a qualquer 
entidade da respectiva administração indireta, ficam submetidas à fiscali
zação financeira do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo do controle 
exercido pelo Poder Executivo". E ao art. 89 estende os preceitos da lei, no 
que for cabível, também às fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público. 

5. Face à lei retrocitada, jâ não estariam atendidos os objetivos do Pro
jeto? 

Observe-se que, por um lado, a Lei n9 6.223(75 tem amplitude maior, 
de vez que nela se prevê não apenas a fiscalização dos órgãos da administra
ção índireta da União mas também a dos órgãos das administrações indiretas 
estaduais e municipais (arts. 79 e 89)~ A diferença está em que o Projeto especi
fica itens básicos que a fiscalização financeira e orCamentária dCve abran
ger, ou seja, " ... os objetivos, as políticas, o cumprimento das finalidades e a 
eficiência da administração das entidades paraestatais': (art. 19, infine}. Além 
do mais, o Projeto' estabelece um processo de fiscalização direta -pelo Con
gresso Nacional (art. 29 e §§ 19 e 211) bem como a caracterização do não
comparecimento de dirigente de entidade paraestatal como crime de respon
sabilidade (art. 3•). 

Pode-se, portanto, concluir que o Projeto ino_va legislativamente, nãci se 
identificando suas normas com as da Lei n9 6.223/75. 

6. Aquilo que se pretende no Projeto, tal como disposto sobretudo nos 
arts. 19 e 39 e parágrafos, encontra respaldo não apenas no art. 70 como, 
também, no art. 45 da Carta Magna. 

Enquanto especificação da fiscalização financeira e orçamentária, ele en
contra guarida no art. 70; enquanto estabelece um processo de fiscalização, 
está ele sob agasalho do art. 45. 

7. Se, formalmente, o Projeto nada contêm que possa inviabilizá-lo, 
afigura-se-nos ele como de grande intetesse público, pois instrumenta o 

CongresSO Nacional para uma efetiva fiScalização dos órgãos da administra
ção indireta, o que deverá redundar em maior compatibilização das ativida
des de tais instrumentos da ação do Estado com o interesse coletivo. 

8. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto, por constitu
cional, jurídico e, no mérito (art. 100, item I, n9 6, do Regimento Interno), 
conveniente. 

Sala das Comissões, 8 de março de 1978.- Daniel Krieger, Presidente 
- Osires Teixeira, Relator- Mattos Leão- Nelson Carneiro- Leite Cha
ves - Wilson Gonçalves - Dirceu Cardoso - Otto Lehmann. 

PARECER N• 45, DE 1980 
Da Comissão de Finanças 

Relator: Senador Pedro Simon. 

Vem a nosso exame o presente Projeto dé Lei, de autoria do ilustre Sena
dor Roberto Saturnino, que objetiva disciplinar a fiscalização das entidades 
paraestataís vinculadas à União pelo Congresso Nacional. 

2. Nos termos do art. 19 do Projeto verifica-se que a finalidade da pro
p'Osição é, de um lado, tornar eficaz o mandamento do artigo 70 da Consti
tuição e, de outro, explicitar e especificar o conteúdo da fiscalização financei
ra e orçamentária exercida pelo Congresso Nacional sobre as entidades pa
raestatais no âmbito da União. 

Há, portanto, dois aspectos da matéria a serem considerados. Um, aque
le referente à eficácia Ço mandamento do art. 70 da Constituição, é o seu as
pecto formal. Outro, o que se relaciona com a explicitação e a especificação 
do conteúdo da fiscalização financeira e orçamentária, é o seu aspecto mate
rial. 

Devemos analisar, separadamente, esses dois aspectos da questão. 
3. O exame do aspecto formal implica o estudo da norma constitucio

nal, quanto a sua eficácia jurídica. No caso, importa verificilr a força eficacial 
da norma ínsita no art. 70 da Constituição. 

Aí se diz que .. a fiscalização financeira e orçamentária da União será 
exercida pelo Congress9 Nacio_nal mediante controle externo e pelos sistemas 
de controle interno do Poder Executivo, instituídos por lei" (grifamos). 

Para que bem se compreenda o sentido desse dispositivo é preciso obser
var que ele contém duas normas. A primeira, determina que a fiscalização fi
nanceira e orçamentária da União será. exercida pelo Congresso Nacional e 
pelo Poder Executivo. A segunda, estabelece o modo pelo qual essa fiscali
zação será exercida, ou seja, mediatite controle externo daquele e pelos siste
mas de controle interno deste, àmbos (os controles) instituídos em lei. 

Acatando o ensinamento e ã terminologia de José Afonso da Silva (in 
Aplicabilidade das Normas Constitucionais), podemos deduzir que essas 
duas normas, contidas no mesmo dispositivo, têm qualidade eficacial distin
ta. Vale dizer: quanto à primeira, que determina a fiscalização pelo Congres
so Nacional e pelo Poder Executivo, tem ela eficácia plena; quanto à segunda, 
que prevê o modo de exercer a fiscalização, é das chamadas normas de eficá
cia limitada, pois depende de legislação integrativa, a fim de a disposição 
constitucional ter operacionalidade. 

Não é por outra razão que a parte finã.I do dispositivo menciona que o 
controle externo e os sistemas de controle interno serão instituídos por lei. 
Que lei? Exatamente aquela que venha integrar os termos do mandamento 
constitucional, para que este adquira plena eficácia. 

A questão emergente dçssç ponto- e que se constitui no objeto de nossa 
análise aqui- é decidir sobre qual a modalídade legislativa apta a integrar .a 
norma constitucional. Por outras palavras, ê satJer se a Constituição impõe a 
via integrativa especificamente complementar, ou simplesmente ordinária. 

-o Projeto em exame é de lei complementar. Isto decorre de imposição 
coilstiiucional? Esse, o ponto que vamos agora analisar. 

Se tomássemos o critério da expressa designaç~q constitucional veríamos 
que_ a Çonstituição não elegeu, expressamente, a lei complementar como a via 
competente- pãra integrar a norma de eficácia limitada do art. 70. Lá se men
ciona apenas lei, e não lei complementar. TOdavia, eSse Critério não é, de for
ma alguma, seguro, pois há casos de lei formalmente ordinária, mas material
mente complementar (caso do art. 89, XVII, c), como há os de lei formalmen
te complementar, porém materialmente ordinária (caso do art. 18, § 39). 

A nosso ver, o único critério convincente para se fixar o cabimento de lei 
complementar é o -que leva em conta os âmbitos pessoal e material de valida
de dessa espécie normativa. Temos que, se as pessoas alcançadas pelo manda
mento legal e se a matéria objeto da norma são abrangentes da ordem total ou 
nacional, em oposição àqueles âmbitos de validade pertinentes, apenas, às or
dens parciais ou locais do Estado, impõe-se a lei complementar. Digamos isto 
de outra forma: se estamos diante de matéria abrangente do -âmbito de valida
de da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, que separadamente 
constituem as ordens parciais do Estado mas cujo conjunto forma a ordem 
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nacional, temos lei complementar; ao contr~rio, se a. mat~ria .é de interesse 
restrito a uma das ordens parciais, serã obJetO de Ie1 ordmâna. 

O Projeto que estamos examinando objetiva disciplinar mat~ria de exclu
sivo interesse da União (controle externo do Congresso Nac1onal para o 
exercício da fiscalização financeira e orçamentária da União). P:or outro lado, 
pr~põe o Projeto, especificamente, regular a fiscalização das entidades pa-
raestatais vinculadas à União. · 

Ora o âmbito material e o âmbito pessoal de validade da lei que ora se 
propõe ~brangem tão-somente, o interesse pe~~liar da Uniã~. . . 

Logo~ a lei integrativa da norma constttucJOnal de eficãcta limitada, do 
art 70 é lei ordinária, e não complementar. 

. Se,ndo assim, hã que se alterar, desde jã, o regime jurídico do presente 
Projeto. 

3. O aspecto material da proposição em exáme, vale dizer, o mérito da 
questão, foi iilU.ito bem examinado pela douta Comissão de Constituição e 
Justiça, que deu uma adequada interpretação sistemática ao art. 70 da Cons
tituição, conjugando-o com o mandamento dos artigos 45 e 62, caput, do tex
to constitucional, para concluir, embasada nas lições de Pontes de Miranda e 
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, .. que a fiscalização financeira e orçamen
tária da União se estende, também, à administração indireta". 

Nem poderia ser outra a conclusão, pois o§ 19 do art. 70 da Constituição 
é inequívoco no seu preceito: ~·o controle externo do Congresso Nacional será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União e compreenderá a 
apreciação das contas do Presidente da República, o desempenho das funções 
de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas 
dos adminiStradores e demais responsáveis por bens e valores públicos". 

Portanto, quem quer que administre bens ou valores públicos, ou por 
eles seja responsável, estará sujeito ao controle externo do Congresso N acio
nal, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 

Mas, daí deriva uma outra questão, que é da maior importância. 
Como dissemos, a norma constitucional do art. 70, que determina a fis

calização financeira· e õ-fçamentária da União pelo Congresso Nacional tem 
eficácia plena. Isto significa que nenhuma legislação infraconstitucional pode 
dispor aquém ou além_ dQ_ preciso e bastante mandamento da suprema lei. 

Entretanto, a norma de eficácia limitada, do mesmo dispositivo, deman
da outra norma, integrativa do mandamento constitucional, a fim de explici
tar a forma e o conteúdo do controle externo, exercido pelo Congresso Na
cional, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 

Ora, quando o§ f9 do art. 70 da Constituição dispõe que o controle ex
terno compreende o julgamento das contas dos administradores e demais res
ponsáveis por bens e valores públicos, deixa ao legislador ordinário a tarefa 
de explicitar, legalmente, os termos pelos quais se poderá efetivar esse julga
mento. Tratar-se de o legislador determinar se o julgamento será meramente 
técnico e contábil das contas, ou se, além desse, haverá um julgamento políti
co dessas contas. 

Não se queira que a fiscalização do Congresso, mediante controle exter
no, seja uma simples verificação quantitativa do acerto das contas. Mais im
portante do que isso é o verdadeiro controle qualitativo da aplicação dos di
nheiros públicos, conforme as diretrizes administrativas, financeiras e orça· 
mentãrias estabelecidas para tal fim. 

Esse é o julgamento político que a legislação ordinária deve determinar, 
para que se cumpra, efetivamente, o mandamento constitucional. 

Logo, com o auxilio do Tribunal de Contas da União, o Coilgresso Na
cional exercerá o julgamento técnico e, sobretudo, político das referidas con
tas. 

4. Isso é o que pretende a proposição em exame, cujo art. 19 enfatiza o 
conteúdo do controle_ externo do Congresso Nacional como abrangente dos 
objetivos, das políticas, dO cumprimento das finalidades e da eficiência da ad
ministração, no que se refere às entidades paraestatais. 

Pouco importa que o Projeto se restrinja a esSàs entidades. Na realidade, 
o legislador está cumprindo sua missão. Se ele decidiu especificar o disciplina
mente da fiscalização às entidades paraestatais foi po"rque observou, na práti
ca, a ineficiência dos mecanismos legais do controle do Congresso sobre elas. 

Por isso mesmo~-o Projeto estabelece rígidas normas para o compareci
mento ou convocação dos dirigentes de empresas públicas, de sociedades de 
economia mista, de autarquias e de fundações vinculadas à União, a fim de 
submeterem à apreciação do Congresso Nacional relatório anual circunstan
ciado das atividades desenvolvidas no exercício imediatamente anterior, sob 
pena de responsabilidade. 

5. Ante o exposto, considerando o pleno acerto das medidas propostas 
merecedoras de nosso aplauso, somos favoráveis ao presente Projeto de Lei, 
feita a alteração do seu regime jurídico, de lei complementar para o de lei or
dinária, consoante nossas considerações constantes do item 2 desse parecer, o 

que facilitará a tramitação do Projeto, pois evitarã o quorum do art. 50 da 
Constituição. 

Sala das Comis-sões, 8 de novembro de 1979.- Cunha Lima, Presidente 
- Pedro Simon Relator- Amaral Peixoto -Raimundo Parente- José Ri
cha - Tancred~ Neves- Jorge Kalume- Jutahy Magalhilies- Albêrto Silva 
- Henrique de La Rocque - Lomanto Júnior. 

PARECER N• 46, DE 1980 

Relator: Senador Bernardino Viana 

O Projeto sob exame jâ foi examinado por este Órgão Técnico que, em 
Parecer de 8 de março de 1978, sendo Relator o então Senador Osires Teixei
ra, concluiu por_ sua aprovação, por considerá-lo constitucional) jurídico e 
conveniente. 

2._--- A douta Comissão de Finanças, porém, em seu brilhante Parecer de 
8 de novembro do corrente ano de 1979, ponderou, com erudita análise, que o 
presente Projeto deve ter a sua forma jurídica alterada, de Projeto de L~i 
Complementar para Projeto de Lei Ordinária, razão pela qual volta a maténa 
ã nossa apreciação. 

3. Diz-se no Parecer da douta Comissão de Finanças: " ... se tomâss~ 
mos o critériO da expressa designação constitucional veríamos que a Consti
tuição não elegeu, expressamente, a lei complementar como a via competente 
para integrar a norma de eficácia limitada do art. 70. Lá se menciona apenas 
lei e não lei complementar". 

É quanto basta para que aceitemos a conclusão de que o Projeto ora sob 
análise não deve ter a forma de projeto de lei complementar. 

3.1. De fato, instituindo uma modalidade especial de lei formalmente 
complementar (art. 46, item II e art. 50) a Constituição menciona taxativa
mente as hipóteses em que deve ser tal a via integrativa utilizada. 

3.2~ Esse entendimento, aliás, é praticamente unânime na Doutrina. 
O Prof. Paulo Sarazate, autor de um dos primeiros trabalhos sobre a 

Carta Magna de 1967, jã afirmava: u ... somente serão Leis Complementares 
- e por isso mesmo sujeitas àquele quorum especial- aquelas a que a Cons
tituição expressamente se-refere, no cürso de seus articulados)' (in .. A Consti
tuição do Brasil ao Alcance de Todos", Freitas Bastos, Rio- S. Paulo) 1968, 
3• Ed., pág. 333). - __ 

O Prof. Geraldo Ataliba, referindo-se a conceituações expedidas por Jo
sé Afonso da Silva, em "Aplicabilidade das Normas Constitucionais", assim 
se reporta à questão: "Assinala, entretanto, que a Carta Constitucional vigenM 
te criou uma figura estreita, estrita e especial de lei complementar. A estaco
loca como espécie do gênero leis integrativas da Constituição" (ln "Eficácia 
Jurídica das Normas Constitucionais e Leis Complementares", Rev. de Direi
to Público, 1970, n• 13, pág. 44). 

O Prof. e Senador Franco Montoro, em estudo publicado na .. Revista de ln
formação Legislativa" sobre uAs Diversas Espécies de Lei", teve as seguintes con
siderações sobre o assunto: .. A lei complementar não se caracteriza 
por algum conteúdo especial. Pode versar sobre as mais diversas matérias ... 
Parodiando Vedei, podemos dizer que a definição das leis complementares é 
extremamente simples: São leis complementares aquelas a que a Constituição 
confere essa qualidade. De fato, a Constituição declara expressamente, em 
cada caso, que urna .. lei complementar" disciplinará tal ou tal matéria. Esses 
casos são taxativos. Não comportam ampliação. Ao fixá-los - observa Ma
noel Gonçalves Ferreira Filho-, o legislador constituinte teve um rumo pre
ciso: resguardar certas matérias de carãter paraconstitucional, contra mu
danças constantes e apressadas, sern lhes imprimir rigidez que impedisse a 
modif1cação de seu tratamento, logo que necessário" (RIL, nq 31, julho
set. 1971, pág. 6. Grifos nossos). . 

O Prof. José Souto Maior Borges preleciona: .. Sem a Congregação dos 
dois requisitos estabelecidos pelo art. 50 da Constituição, o quorum especial e 
qualificado (requisito de forma) e a matéria constitucionalmente prevista como 
objeto de lei complementar (requisito de fuizdo), não há lei complementar" (in 
••Eficãcia e Hierarquia da Lei Complementar", ••Revista de Direito Público'', n9 
25, julho-set. 1973, pág. 98. Grifos mfssosf. E ainda: "Apenas em relação 
ao seu objeto- numa valoração política e conseqilentemente pré-jurídica
o legislador constituinte elegeu certas matérias para serem submetidas à regu
lação formalmente específica da Lei Complementar" (id, ib., pág. 102). Fi
nalmente: "Lei Complementar é o ato legislativo para cuja elaboraçã_o a 
Constituição Federal exige quoromjespecial e qualificado do art. 50" (id., ib., 
pãg. 103). 

João de Oliveira Filho é do mesmo sentir: "Só podem fazer objeto de lei 
complementar os assuntos que a Constituição especifiou" (in "Quer Conhe
cer a Constituição?", Rio, Forense, 1974, pág. 195). Quanto às Leis Comple
mentares n9 7, de 7 de setembro de 1970, Programa de Integração Social e 
nQ 8, de 3 de dezembro de 1970, Programa de Formação do Património do 
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Servidor Público, considera~as leis ordinárias, por não estarem previstas na 
Constituição (id., ib., pãg. 197). 

No mesmo sentido, Wolgran Junqueira Ferreira: "(Leis Complementa~ 
res) são as que devem ser editadas a fim de dar o delineamento no contido nos 
arts. 39, 14, etc." (in ~'Elementos de Direito Constitucional", Ed. Pratense 
Lida., Águas da Prata- SP, 1972, 2• ed., Vol. I, pãg. 196). 

Para encerrar as referências. ouçamos mais dois eminentes constitucio
nalistas. 

O Prof. Sahid Maluf, cm seu aceitadfssimo uDireito Constitucional", sen
tencia: "São admitidas (as leis complementares) somente nos casos menciona
dos na Constituição, visando regulamentar ou dar maior eficácia a determi
nados dispositivos .. (obra citada, Sugestões Literárias SfA, S. Paulo, 1979, 
11" ed., pâg. 221, n'? 184). E mais categórico, ainda: .. As leis complementares 
não podem ser editadas fora dos casos expressamente previstos" (id., ib.). 

O Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, um dos mais acatados co
mentadores da atual Carta Magna, é peremptório: .. Em conclusão, só nos ca
sos previstos expressamente na Constituição cabe lei complementar stricto 
sensu. É esse o entender de Nelson Sousa Sampaio c~o Processo Legislativo" I 
pãg. 39), de Geraldo. Ataliba "(Lei Complementar na Constituição", 
pãg. 31), entre outros, como o que jâ sustentávamos em 1967 .. (Do Proces
so ...• art. n9 157)" (in "Comentários à Constituição Brasileira", Saraiva, S. 
Paulo, 1977, 2• ed., 2• vol., pãg. 20). 

3.3. Já em 1968 esta Comissão firmava idêntico entendimento. No Pa
recer aqui proferido sobre o Projeto de Lei do Senado n• 24, de 1967 (comple
mentar), de autoria do Senador Cattete Pinheiro, assinalava o então Senador 
Relator da matéria, Aloysio de Carvalho:" ... O fato é que, diante dO sistema 
discriminativo da atual Constituição, somente são leis complementares as que 
estiverem assim apelidadas, com todas as letras. (ln, .. Revista de Informação 
Legislativa", n9 20 outjdez. de 1968, "Leis Complementares, doe. de Jésse de 
Azevedo Barquero e Santyno Mendes dos Santos, pãg. 70). Mais adiante: 
"Assim, çmde a Constituição diz Lei Complementar, a lei é complementar e 
não ordjnâria_: onde fala, simplesmente, em lei, quer a qualifique de lei federal 
ou lhe empreste outro atributo, a lei é ordinãria, importa dizer, não comple
mentar (id., ib., pág. 78). 

4. Isso posto, concluímos deva ter o Projeto sob exame a forma de Pro
jeto de Lei ordinâria e não de Projeto de Lei complementar, na forma das se
guintes Emen:das: 

EMENDA N• 1 - CCJ 

No titulo do Projeto onde estã: .. Projeto de Lei do Senado 
n9 221, de 1977 - Complementar", elimine-se a palavra Hcomple
mentar". 

EMENDA N• 2 · CCJ 

No art. 49, onde estâ: .. lei complementar". elimine-se .a palavra 
ucomplementar". 

·Sala das Comissões, 12 de março de 1980- Henrique de La Rocque, Pre
sidente - Bernardino Viana, Relator - Cunha Lima - Nelson Carneiro -
Almir Pinto - Moacyr Dalla - Raimundo Parente - Aloysio Chaves. 

(j SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) -O Expediente lido vai à publi
cação. 

Sobre a mesa, projeto de lei que serã lido pelo Sr. 19-Secratãrio, 

E lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 12, DE 1980 

"Altera a redação e revoga dispositivos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, instituindo remuneração suplementar durante o período 
de férias.'' 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• O caput do art. 142, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de !9 de maio de 1943, passa a viger com 
a seguinte redação, mantido_s os seus parágrafos: 

Art. 29 São revogados os artigos 143 e 144, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943 e re
numerado o art. 145, que passa a viger com a seguinte redação: 

"Art. 143. O pagamento da remuneração das férias e do abo
no referido no art. 142, serã efetuado atê 2 (dois) dias antes do iní
cio do respectivo período. 

Parãgrafo 6.nico. O empregado dará quitação do pagamento, 
com indicação do início e do término das férias." 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Através do Decreto-lei n9 1.535, de 13 de abril de 1977, o Poder Executi
vo promoveu a modificação no Capítulo IV do Título II, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, que cuida especificamente da concessão de férias aos 
empregados. 

Desde a edição desse diploma, os trabalhadores tiveram ampliado o 
período de férias, de vinte dias úteis para trinta dias corridos, tendo, ainda, o 
direito de converter um terço do período de ferias em abono pecuniârio. 

Todavia, a mais antiga e justa aspiração da classe trabalhadora não foi 
atendida, pois o aludido decreto-lei não cogitou da possibilidade de conces
são de uma remuneração suplementar, ou um abono a ser concedido simultaw 
neamente com o pagamento salarial correspondente ao período de férias. 

Em verdade, em decorrência da política governamental referente à ques~ 
tão salarial, bem como em função da inflação galopante que ainda estamos a 
atravessar, o poder aquisitivo da moeda vem sendo extraordinariamente de
preciado. 

Por esse motivo, o salário do trabalhador, que não é suficiente sequer 
para o atendimento de suas necessidades básicas e seus compromissos, não 
pode, em ne'nhuma hipótese, ser ut1lizado em viagens de recreação durante o 
período de férias. 

Com freqUência, o empregado, além de converter um terço de suas férias 
em abono pecuni~rio, ainda procura algum trabalho - um .. biscate" -
para auferir algum rendimento extra durante o prazo restante de suas férias, 
deixando de gozâ-las e não tendo, portanto, o indispensável repouso anual, 
nécessãrio para que suas energias sejam repostas, o que, inclusive, provoca 
acentuada diminuição de sua capacidade de trabalho, diminuindo, evidente
mente, sua produtividade. 

Torna-se imprescindível, por conseguinte, assegurar-se a todo trabalha
dor o direito a uma remuneração suplementar, a ser paga simultaneamente 
com a remuneração das férias, a fim de que possa ele usufruíwlas devidamente, 
voltando ao trabalho plenamente recuperado do desgaste sofrido durante um 
longo ano de labuta. -

São estas as razões que inspiraram a proposição que, esperamos, merece
rá a acolhida dos ilustres membros desta Casa. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1980. - Nelson Carneiro. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

DECRETO-LEI N• 5.452, DE 1• DE MAIO DE 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

(Às Comissões de ConstitUição e Justiça. d~ Legislação Social e 
de Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido serã publicado e 
remetido às comissões competentes. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) -Sr. Presidente, peço a palavra para uma 
questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, diz o Art. 180 do Regimento Interno: 

"Art. 180. A sessão ordinária tefâ início às 14 (quatorze) ho
ras e 30 (trinta) minutos, pelo relógio do plenãrio, presentes no re
cinto, pelo menos, 11 (onze:) Senadores, e terâ a duração mãxima de 
4 horas, salvo prorrogação, e ressalvado o disposto nos arts. 201 e 
202." 

"Art. 142. O empregado perceberã, durante as férias, a remu
neração que lhe for devida na data da sua c·oncessão, acrescida de 
um abono corresponclente a 1/3 (um terço) do valor total da referi
da remuneração . Sr. Presidente, ao simPles perpassar dos olhos aqui no plenário, verifica

•• • • • • • • • • • • • • • • • • _, ••••• A •• ~ •••••••••••••••••••••••• " mos que não hã o quorum regimental para a abertura da sessão. 
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O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Mesa não deseja corrigir o 
nobre Senador, mas quando foi declarada a sessão, a Assessoria da Mesa jã 
havia constatado a presença de onze Srs. Senadores. 

No momento, doze com a entrada do Sr. Senador Itamar Franco. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Sr. Presidente, os Senadores têm 
que estar presentes aqui no plenãrio, não podem estar lã fora, na porta ou nos 
corredores; têm que estar aqui no plenário. Desculpe"me. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Sobre a mesa, requerimentos 
que serão lidos pelo Sr. l'i'-Secretãrio. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 17, DE 1980 
Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento, 

para o Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1980 (n' 2.566(80, na Casa de ori
gem), que reajusta os vencimentos e- Salários dos Servidores da Câmara dos 
Deputados, e dâ outras providências. 

. Sala das Sessões, 13 de março de 1980. -José Lins- Dirceu Cardoso
Gabriel Hermes- Gastão Miiller- Luiz Viana- Itamar Franco- Jaison 
Barreto- Marcos_ Freire - Agenor Maria- Jutahy Magalhães- Murilo 
Badaró- Gilvan Rocha- Raimundo Parente- Evelásio Vieirá --Henrique 
de La Rocque- José Guiomard- Saldanha Derzi- Jarbas Passarinho
Paulo Brossard- Aloysio Chaves- Luiz Cavalcante- PedrO Pedrossian -
Mendes Cana/e - Jorge Kalume -Benedito Ferreira- Moacyr Da/la -
Cunha Lima -- -~·-osé Richa - Lomanto Júnior - Nilo Coelho - Adalberto 
Sena - Alexandre Costa - Mauro Benevides - Nelson Carneiro - Almir 
Pinto- Bernardino Viana- Vicente Vuo/o- Franco Montoro- Henrique 
Santilo- Roberto Satumino- Tancredo Neves- João Calmon- Humberto 
Lucena - Passos Pôrto - Milton Cabral. 

REQUERIMENTO N• 18, DE 1980 

Requeremos urgência, nos termos do art. 371, alínea b, do Regimento, 
para o Projeto de Lei do Senado n9 04, de 1980, que reajusta os vencimentos e 
proventos dos servidores do Senado Federai. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1980- José Lins- Aloysio ChaVes
Gabriel Hermes- Gastão Müller- Dirceu Cardoso- Luiz Viana- Jaison 
Barreto- Itamar Franco~ Marcos Freire- Agenor Maria -Jarbas Passa
rinho- Murilo Badaró- Gi/van Rocha- Mendes Cana/e- Evelásio Vieira 
-Henrique de La Rocque- José Guiomard- Saldanha Derzi- Pedro Pe
drossian- Luiz Cavalcante- Paulo Brossard- Jutahy Magalhães- Rai
mundo Parente- Jorge Kalwne --Benedito Ferreira- Moacyr Da/la- Cunha 
Lima - José Richa - Lomanto Júnior - Nilo Coelho - Adalberto Sena 
-Alexandre Costa- Mauro Benevides- Nelson Carneiro- Almir Pinto
Bernardino Viana- Vicente Vuolo -Franco Montoro - Henrique Santillo 
-Roberto Satumino- Tancredo Neves -Josiio Calmon- Humberto Luce
na - Passos Pôrto - Milton Cabral. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Os requerimentos que vêm de 
ser lidos serão objeto de deliberação após a Ordem do Dia, nos termos regi
mentais. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~'-Secretário. 

E lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 19, DE 1980 

Senhor Presidente: 
Na qualidade de Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito cria

da pela Resolução n9 69, de 1978, para investigar denúncias formuladas pela 
revista Der Spiegel, da Alemanha, sobre a execução do Acordo Nuclear 
Brasil-Alemanha, nos termos do artigo 77, § }9, alfnea "a", do Regimento 
Interno, requeiro a prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias do prazo con
cedido a este Órgão, a contar do próximo dia 15 de março. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos 
de estima e consideração. - Itamar Franco, Presidente da CPIAN. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Para exame da matéria a que se 
refere o expediente lido, já foi concedida prorrogação, por um ano, do prazo 
da Comissão. 

Para uma nova prorrogação, a Presidência submete ao Plenário o reque
rimento que acaba de ser lido. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se encon-
tram. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica concedida a prorrogação solicitada. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Henrique de La Rocque. 

O SR. HENRIQUE DE LA ROCQUE (MA. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Senado realizará, como ato de justiça, uma sessão especial em home
nagem à memória do seu ex-Pi-esidente Petrônio Portella. 

Como intérprete da Maioria, usará da palavra, representando a todos 
nós, os seus liderados, o nobre Líder Jarbas Passarinho. Ninguém mais indi
cado de que Sua Excelência, de vez que, com a sua inteligência e cultura mar
cantes, traduzirá a nossa emoção, face ao que significa o desaparecimento do 
grande líder brasileiro. 

Hoje, Sr. Presidente, a homenagem é pessoal de quem tem deveres irre
versíveis de ordem sentimental e política para com ele, face ao apreço que·nos 
dedicou, jamais nos faltando com a sua amizade desinteressada e marcante
mente sincera. Por esta motivação, passamos a proferir o que o coração nos 
dita: 

Nunca ê tarde, tarde demais, para prestarmos as nossas homenagens 
aos que, por dever de justiça, as merecem. Nunca é tarde, tarde demais, para 
reverenciarmos a memória dos que foram grandes e não se deixaram cegar 
pelas ilusões da grandeza. Nunca é tarde, tarde demais, para rendermos o cul
to da nossa admiração aos que serviram à Pátria e dela não se serviram. 

Eis que, Srs. Senadores,. por tudo isto, nunca será tarde evocarmos, en
volvendo, no pleito da emoção profundamente sentida, a figura que, na sau
dade, ainda vemos nesta Casa, participando do nosso convívio, partilhando 
as nossas aspirações e sofrendo as nossas inquietações e, como companheiro 
exemplar e cidadão insigne, jamaiS deixando de amar a Nação acima de tudo. 

Nós o perdemos. O povo ficou órfão do seu desvelo cívico. Mas a dor da 
separação seria maior e niais irremediável o seu sofrimento se o seu nome não 
estivesse todas as horas no nosso espírito e no nosso coração. 

A Pátria inteira tem consciência do que lhe deve. Dele, que foi grande em 
sua vocação política. Mas, sobre ela não irei falar como homem de partido, 
titular da soberania popular, legislador. Presidente desta Casa, Ministro da 
Justiça. Falarei do Petrônio Portella que a História mais conserva na sua ga
leria de homens representativos do seu tempo. 

Esse homem, esse Senador Petrônio Portella, foi o paciente, o humilde, o 
obst!nado, firme, e~tóico e corajoso tecelão na ressurgência das instituições 
democráticas brasileiras, o artífice da obra gigantesca de restauração do Esta
do de Direito Democrático, o indômito engenheiro da reconstituição da or
dem jurídica nacional. 

Serenidade e firmeza, paciência e objetividade, clareza nos propósitos e 
confiança na ação comedida, mas irrevogável nas conquistas alcançadas, des
temor e confiabilidade, eis as marcas do seu desempenho político. Nele con
fiou o Presidente Geisel. Nele confiou o Presidente Figueiredo. Nele confia
vam os partidos de qposição, os guias_ espirituais da Igreja, os representantes 
das classes que promovem o dinamismo da vida nacional. Nele confiava, en
fim, 3 própria Nação. 

Aberto ao diâlogo, não escondia o seu pensamento, enunciando-o com 
precisão e claridade. Sua palavra era compromisso irretroagível. Por isto, o 
crédjto que o cercava, a confiança que inspirava. Se o político não é confiável, 
não pode haver vida pública. Creio que esse era o seu grande crédito. 

Ele tinha o senso das realidades nacionais. Sabia a hora de semear e a 
hora de colher. Não admitia precipitações porque não concebia recuos. Tole
rante, recusava os açodamentos. Aos correligionários e aos adversários dis
pensava idêntica lealdade, o mesmo respeito, o mesmo apreço. Sabia ouvir. 

Elegante nos gestos pessoais e políticos, a sua atitude era cortês, o seu 
acolhimento fidª.lgo, traços que denunciavam que, para ele, a cidadania, an
tes de ser um direito político, era uma disposição humanística para a vida. Ele 
a amava em todas as suas manifestações inteligentes. Por isso procurava a to
dos assegurar o direito de viver em paz, segurança, na plena posse das fran~ 
quias democráticas, que asseguram a dignidade como valor íntegro e intocá
vel. 

Um homem assim pode deixar o nosso convívio material, mas não se au
senta nunca desse exercício de solidão contínua que é a nossa vida espiritual. 

Petrônio Portella continua aqui, íntegro no seu exemplo, na Casa, de 
cuja Presidência saiU para ouvir o Brasil no que ele tem de vivo, de lúcido, 
maciçamente democrático. E para servi-lo até o sacrifício da própria vida. 
Homens que assim morrem, na verdade não morrem nunca. _ 

Dizem que o seu coração o matou. Preferimos Conceber que o seu co
ração morreu. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Lourival Baptista, por cessão do ilustre Senador Gastão MUller. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (SE. Pronuncia o seguinte discurso.) -
Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Uma das macrofunções do Ministério da Previdência e Assistência So
cial (MPAS), cujo desempenho vem adquirindo, na gestão do Ministro Jair 
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Soares, proporções compatíveis com a magnitude dos desã.fios a serem en
frentados, é a que vem Sc:riâo levada a efeito pela Legião Brasileira de Assis
tência (LBA). 

Essa agência de desenvolvimento social promove ã- execução, no Terri
tório Nacional, de programas específicos de combate à pobreza absoluta, e de 
assistêncía às crianças e menores carenteS, gestanteS, nu trizes e idosos.· 

No elenco das principais atividades da LBA, merecem referência espe
cial: 

a) O Programa de Complementação Alimentar( PCA}, iniciado cm 1977, 
possivelmente a mais importante realização da entidade,_pelas suas atuais di
mensões e imediatas repercussões; 

b) O Programa de Promoção Familiar pelo Registro Civil, que, em 1979, 
promoveu o fornecimento de certidões de nascimento a 2 milhões e 200 mil 
brasileiros- 80% dos quais crianças e menores- permjtindo~lhes o ingres
so na rede de ensino, na previdêÕcia social e no mercado de trabalho; 

c) a execução de Cursos Profissionalizantes, por intermédio dos quais 
cerca de 700 mil pessoas carentes conseguiram uma profissão, durante o ano 
passado, sendo a meta da LBA para o corrente ano elevar o atendimento para 
800 mil alunos, em todo o País; 

d) a Campanha para instalação do Programa Nacional de Creches
Casulos - projeto de grande expressão, em face de su;:t destinação de utilida
de, inclusive porque nas ·mencionadas creches se distribui a merenda pré
escolar. 

Manifestando-se sobre essa iniciativa, em declarações à imprensa, afir
mou a eficiente Presidente da Instituição, Professora Léa Leal: 

~~A- Legião Brasileira de Assistência possui, hoje, a maior rede 
de cr9es do País, tendo atendido a 200 mil pré-escolares em 1979. 

-:Cerca de 4.000 Prefeituras, as Secretarias Estaduais e Munici
pais de Educação, alêm de empresas, deverão participar da campa
nha, pois o objetivo da LBA é colocar um milhão de crianças com 
atê sete anos nas Creches-Casulos, onde receberão alimentos, re-
creação e sociabilização". 

A Professora Lêa Leal insistiu nã necessidade de intensificar a particí~ 
paçãb das empresas com mais de 30 empregados acima de 16 anos, de acordo 
com dispositivo da Legislação Trabalhista que estabelece a obrigatoriedade 
da manutenção de creches pelas referidas empresas. Todos os espaços dis
pon!vcis para instalação de creches devem ser aproveitados. Neste sentido
accniuou a Professora Léa Leal- .. os Secretários Estaduais e Municipais de 
Educação deverão proceder a um levantamento das redes escolares, a fim dt; 
verificar quais as unidades de ensino que, sem prejuízo de seus cursos, possam 
funcionar cOmo Creches-Casulos. resultando dessa cooperação grande re
dução dos custos.'' 

A necessidade de novas fontes de recursos foi ressaltada pela Presidente 
da LBA, que vem lutando pelo restabelecimento do percentual de 0,5% sobre 
a folha de salário, a ser pago à LBA pelos empregadores, como, aliás, se fazia, 
de 1942 a 1966. 

Ao ser criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
extinguiu-se a participação de 0,5%. O restabelecimento desse percentual pro
porcionaria à LBA urna receita anual da ordem de CrS 12 bilhões,- o dobro 
do seu atual orçamento. 

Os recursos adicionais decorrentes da quota de 0,5% suspensa em 1966, 
com o advento da Lei que criou o BNH e o FGTS, bastariam para duplicar o 
orçamento vigente da LBA, possibilitando-a a socorrer 30 milhões de brasi
leiros carentes, através dos seus programas específicos de assistência. 

Ter-se-ia, destarte, assegurado o fornecimento de complementação ali
mentar a cerca de quatro milhões de crianças em todas as áreas metropolita
nas do País, incluindo o atendimento a um milhão de pré-escolares nas 
Creches-Casulos. 

Profundamente sensível à importância intrínseca e às repercussões dos 
aludidos Programas da LBA, inclusive como imperativo do combate à margi
nalização social das camadas mais pobres da população, o Ministro Jair Soa
res jã encaminhou ao Presidente João Baptista Figueiredo Exposição de Mo
tivos da LBA sobre o restabelecimento daquele percer:ttual a que tinha direito 
desde 1942. 

Os recursos serão aplicados na ampliação do Programa de Complemen
-tação Alimentar (PCA), que atende, mensalmente, a 31 O mil pessoas da Baixa
da Fluminense, da área metropolitana de Belo Horizonte e cidades .. satélites 
de Brasília. 

Evidentemente, a orientáÇão da Presidente Léa Leal, além de realista, 
atende aos melhores interesses nacionais. As populações infantis carentes dos 
nossos grandes centros urbanos, subnutridas e vulneráveis às doenças, têm na 
Complementação Alimentar a melhor assistência que o Estado poderia pro
porcionar. 

A boa nutrição, conforme foi estatisticamente demonstrado, reduz, dras
ticamente, as despesas com remédios e assistência: médica, além de diminuir 
os índices de evasão escolar e repetê~cia. Como é sabido, por falta de uma as
sistência pré-escolar satisfa-tória que, além da complementação alimentar, 
proporcione, também, recreaç_ão dirigida, atendimento médico e odontológi
co, aproximadamente 4 milhões de crianças são anualmente reprovadas, na 1' 
série do ensino primário - ou seja, a· metade do total que tem acesso à rede 
escolar. 

Por outro lado, vale salientar o alcance social das recentes providências 
do Ministro Jair Soares que, atendendo a recente proposta da LBA, estendeu 
o atendimento mêdico das unidades do INAMPS tambêm a pessoas carentes 
que não tenham convênio com o Instituto e nem sejam dependentes de segu
rados. Essas pessoas, que a LBA atendia em suas unidades, podem agora ser 
encaminhadas a qualquer hospital que mantenha convênio com o INAMPS, 
inclusive maternidades. 

Igualmente digno de louvor é o engajamento da LBA nas operações de 
socorro e assistência aos flagelados pelas recentes inundações e pelas calami
dades públicas em geral. 

No que se refere especificamente ao Estado de Sergipe, a ~ua Diretoria 
Regional desenvolveu amplas atividades no decorrer de 1979. Assim é que, a 
partir de maio de 1979, foram assinados 25 convênios, para manutenção fi
nanceira e assistência do pré-escolar, - o Projeto casulo, - com entidades 
assistenciais,Prefeituras de Aracaju e do interior do Estado, sendo beneficia
das 5.220 crianças. No Projeto cãsulo-Ipê, complexo pré-escolar mantido e 
diretarnente administrado pela LBA, foram também beneficiadas 4.429 
crianças. Quanto ao Programa de Assistência Promocional à Família, 137 
grupos, com a participação de 9.362 pessoas e; no Núcleo de Voluntariado, 
15.333 pessOas forani beneficiadas, além de variados tipos de ajuda concreta 
prestada a 1.446 pessoas. O Programa Especial implantado em 40 cidades for~ 
neceu 54.259 registres, enquanto que nas cidades de Aracaju e Laranjeiras 
forneceram, através do Programa Convencional, 7.058 registras civis. 

Vale registrar a assistênciajudiciárü3. prestada; os cursos realizados para 
a semiprofissionalização do carente, visando a sua entrada no mercado de 
trabalho, capacitando-o a gerar produção e renda própria; a assistência, em 
termos de atendimento médico e odontológico, internamentos, exames de 
Raios X e Laboratório, ao excepcional e ao idoso. Nessa área, 22.077 pessoas 
foram beneficiadas. 

A eficiente atuação desenvolvida pela Doutora Leonor Barreto Franco 
como Diretora Estadual merece amplo destaque, em face do seu dinamismo, 
ao realizar em Sergipe as atividades específicas da LBA, de acordo com as di
retrizes da programação oficial da Instituição, no concernente às suas linhas 
de ação básicas, já mencionadas: complementação alimentar, promoção fa
miliar pelo registro civil, cursos profissionalizantes, instalação de Creches
Casulos, e, finalmente, socorro às vítimas das calamidades públicas e aos ca
rentes. A esclarecida atuação da Diretoria Regional, Doutora Leonor Barre
to Franco, tem merecido todo o apoio da Presidência da LBA, superiormente 
exercida por D. Lea Leal. 

Como se vê, a LBA, em virtude da infatigável dedicação de sua digna 
Presidente, - simultaneamente com o redimensionamento e modernização 
de suas estruturas modulares de assistência social - vem correspondendo à 
confiança do Presidente João Baptista Figueiredo, do Ministro Jair Soares e 
às expectativas da opinião pública. 

Justifica-se, por conseguinte, este breve pronunciamento que tenho asa
tisfação de formular. (Muito bem! Palinas.) 

O Si-. Difceu Cardoso (ES) -Peço a palavra para uma questão de or
dem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador 
Dirceu Cardoso, para urna questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem. Sem re
visão do orador.) -Sr. Presidente, as jornadas de mil léguas começam por 
um passo à frente; eu vou dar o primeiro passo. 

Trata-se de uma luta contra a Mesa, Sr. Presidente, que começa a se deli
near através do requerimento que a ela fiz, que não foi lido e cujas providên
cias eu preciso que sejam tomadas. 

Sr. Presidente, li no jornal O Globo, de anteontem, a seguinte decisão da 
Mesa: 

"Art. )9 Durante a atuallegislatura e até a fundação dos par
tidos políticos. os Senadores se organizarão em blocos parlarnenta-
res. 

§ 19 Os blocos a que se refere este artigo serão integrados por 
Senadores fiJiados ao mesmo partido em organização, os quais, 
para efeitos regimentais, comunicarão à Mesa do Senado Federal a 
sua contribuição." 
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Sr. Presidente, entreguei à Mesa o seguinte requerimento de infor
mações: 

.. Com base no Regimento, o Senador que este subscreve requer 
à Mesa as seguintes informações, solicitando que as mesmas sejam 
prestadas até o fim da presente sessão: 

a) Quais os blocos que remeteram à Mesa a indicação de sua 
formação e constituição? 

b) Em que dias foram lidas nos expedientes das sessões as res
pectivas comunicãções? 

c) Qual a prova da fundação dos respectivos partidos que jun
taram os requerentes às respectivas comunicações? 

d) Quais os nomes indicados para os blocos para efeito regi
mental? 

e) Quais os signatârios do requerimento de inscrição ou comu
nicação de sua constituição, bem como os nomes dos seus integran
tes? 

f) Remeter cópia dos requerimentos enviados à Mesa, bem 
como cópia dos documentos que os instruíram." 

Sr. Presidente, até o presente momento eu tenho sido todo ouvidos na 
leitura do expediente da Casa. Não ou_vi até hoje, dia 13, às 15:00 horas, 
menção de nenhuma comunicação de bloco parlamentar de um partido em 
formação, de nada dirigido à Mesa. 

Agora, sou procurado pela Secretária da Mesa, D. Sara, que estã bus
cando aqui requerimento no Plenário. 

Sr. Presidente, é um protesto que eu quero fazer; desejo essa informação 
até o fim da sessão_. Não hã nenhum bloco formado aqui, não hã nenhum re
querimento lido no Expediente. Não há nenhum conhecimento desses blocos 
fornl.ados, e eu preciso desses documentos, Sr. Presidente, para começar a mi
nha luta. Não é investigação exaustiva, é a simples constatação de que nin
guém mandou à Mesa nenhum pedido de constituição de bloco, ninguém -re
meteu o requerimento, porque eu sou todo ouvidos na Hora do Expediente, e 
nunca ouvi leitura de documento de tal jaez. 

Assim, Sr. Presidente, V. Ex'", que tem sido meu companheiro desde a 
Câmara dos Deputados, que governou o seu Estado, que tem a magistratura 
de independência e de altaneria, há de me atender, há de determinar à Secretaria 
que dê comprimentada a esse requerimento até o fim da sessão, quando eu ti
ver oportunidade de falar, e irei então, estribado nesse requerimento, dizer a 
Mesa não tem a legitimidade de me tirar a minha representação de membro 
de qualquer comissão aqui, pela simples alegação de eu não pertencer a um 
bloco formado pelos partidos. 

Este ê meu requerimento, e desejo que a Casa o ouça. Dona Sara estava 
procurando aqui, interessada para remeter os requerimentos à Mesa, ainda 
quando o meu requerimento tem a prioridade cronológica; entrou primeiro 
do que qualquer requerimento pedindo registro de bloco, de partido, ou de 
agrupamento qualquer. 

Quero, Sr~ Presidente, defender a minha posição. Sou de um bloco autô
nomo e a Mesa não tem a legitimidade de tirar esse direito. e_ o que vou pas
sar a mostrar da sessão de hoje em diante, 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~ A Mesa informa ao eminente 
Senador Dirceu Cardoso que não foi formulada nenhuma questão de ordem. 
Foi formulado um veemente protesto. 

A Mesa está convidada para uma reunião na próxima segunda-feira, às 
I I horas, sob a Presidência do seu Presidente efetivo, Senador Luiz Viana, 
que está no Rio de Janeiro, atendendo a um convite da Escola de Guerra Na
val, para proferir duas palestras e a Mesa não quer tomar decisões na aUsên~ 
cia do Presidente efetivo da Ca:sa. Alguns blocos partidários novos já encami
nharam à Mesa o seu pedido de registro, mas a Mesa não quer tomar uma de
cisão pela metade, vai tomar decisão global e, por isso, estã aguar-dando a de
cisão para a próxima segunda-feira. 

Esta, a decisão da Mesa sobre o protesto do nobre Senador Dirceu Car
doso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, a Presidência se su
cede na ordem das colocações na Mesa. V~ Exf. é o Presidente da Casa. Ago
ra, dizer que está aguardando a presença do Presidente efetivo porque ele está 
fazendo palestras, ele pode fazer palestra até para o Bispado, para o Cardeal 
do Rio de Janeiro. Mas V. Ex'" tem que atender ao meu pedido. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Não vou dialogar com V. Ex• 
Os companheiros de Mesa decidiram aguardar o Presidente efetivo. Então, 
V. Ex• i rã aguardar também, como os companheiros de Mesa. Portanto, não 
tenho nenhuma questão de ordem a decidir. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nilo posso aguardar, absolutamen
te, isto ê uma violência! V. Exf. tem que atender ao meu requerimento. Por
que o Presidente não está na Casa V. Exf. não irâ atender a um requerimento 
simples, de uma constatação de um fato! Ora, Sr. Presidente, desculpe-me. 

Quem mandou o requerimento? Ninguén mandou até agora. Então, me 
informe que ninguém mandou, só isto. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Mesa não vai dialogar nem 
contestar V. Ex• Há sobre a mesa os pedidos dos partidos. Todos os 
membros dos partidos sabem que os pedidos estão na mesa. Apenas, informei 
ao Plenário que, segunda-feira, seZ.ã dada uma decisão global. E, sobre este 
assunto, a mesa não tratará mais. 

Com a palavra o noOre Senador Dirceu Cardoso, que é o primeiro ora
dor inscrito para ocupar a tribuna. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. Presidente, V. Ex• me tira o do· 
cumento, me tira das comissões, só não vai me tirar do Senado. Mas, o resto, 
me tirou. E deste documento eu precisava para argumentar. 

Permuto com o ilustre Líder do PTB, que também não mandou requeri
mento constituindo bloco. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Esclareço a V. Ex• que fui o primeiro a enca
minhar o requerimento, inclusive com protocolo. Outros não têm nem ata de 
constituição. O PTB já mandou, está em mãos do Presidnete, o requerimento 
do bloco parlamentar trabalhista, com a ata, com o estatuto, com o programa 
publicado no Diário Oficial e, mais ainda, com o protocolo no tribunal Supe
rior Eleitoral. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Nobre Senador, não quero saber se 
é na ONU, no Bispado ou no Papado. Quero saber, aqui. Se não entrou com 
documento nenhum, não fale que representa bloco, porque não representa 
bloco nenhum. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Estou falando por cessão de V. Ex•, que per
mutou comigo. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - f:. isto que eu quero saber. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao Sr. Sena· 
dor Leite Chaves, por cessão do Sr. Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. LEITE CHAVES (PR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente e Srs. Senadores, 

Venho acompanhando, há bastante tempo, com muito interesse, uma 
questão suscitada pelo Sindicato dos Estabelecimentos Bancários de São Pau
lo contra o Sindicato dos Bancos, em que a primeira categoria profissional 
pleiteava o cumprimento de urna convenção coletíva de trabalho, firmada em 
4 de setembro de 1974 e aditada em 24-10-74. Nessa convenção estipularam 
as partes que o aumento da categoria haveria de ser aquele apresentado pelos 
órgãos oficiais do governo incumbidos de sua apuração. O aumento então 
previsto foi atendido, constatando~se ao depois que o órgão informante o 
dera abaixo do percentual efetivo. Constatada-a diferença, de menos de 3%, o 
sindicato signatário da convenção pleiteou o seu pagamento. Os bancos parti
culares realizaram-no. Entretanto, o Banco do Brasil invocou que não estava 
adstrito àquela obrigação, porque, sendo uma sociedade de economia mista e 
tendo, por conseguinte, participação acionária oficiai, somente poderia cum
prir tal dispositivo com prévia e expressa autorização ou pronunciamento do 
Conselho Nacional de Política Salarial. O sindicato não se conformou com 
esse procedimento e ingressou com reclamação na Junta de Conciliação e Jul
gamento de São Paulo. E o Banco do Brasil perdeu a causa, na condição de 
reclamado, ainda que lançasse mão de todos os meios idôneosde defesa. Mas, 
não se conformando com a derrota em Primeira Instância, recorreu para o 
Tribunal do Trabalho em São Paulo, onde também não obteve sucesso na 
pretensão. Em seguida, recorreu para o Tribunal Superior do Trabalho, através 
de recursos de revista, perdendo igualmente o recurso. Interpôs, ao deR 
pois, agravo regimental e, em seguida, recurso extraordinário para o Supre
mo Tribunal Federal. O Supremo negou provimento ao recurso do Banco do 
Brasil, em razão do que foi decretada a procedência da .reclarnatória apresen
tada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários em São 
Paulo. 

O Banco do Brasil, zeloso, usou das mais amplas margens de defesa, 
quase que chegou, Sr. Presidente, a abusar do direito de recurso, porque ra
ramente se recorre de uma decisão unânime do Tribunal Superior do Traba
lho. Tendo perdido o recurso em todas as instâncias, viu-se o Banco no dever 
de realizar o pagamento desses débitos, dessas diferenças salariais desde 1974. 
E o próprio Presidente do Banco do Brasil, o ilustre Dr. Oswaldo Colin. de
clarou que não havendo outra alternativa só se defrontava com uma, que era 
de determinar o pagamento. Entretanto S. Ex'" admitiu que este pagamento 
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estava adstrito apenas aos funcionários do Banco que prestassem, até à époM 
ca, os seus serviços no Estado de São Paulo. 

Sr. Presidente, esse argumento é: inaceitável: primeiro porque o aumento 
anterior prevaleceu para a classe nacionalmente; segundo porque_ o Banco do 
Brasil, sendo uma organização que opera uniformemente em todo o território 
nacional, estaria criando um precedente muito perigoso e negativo mesmo 
para a sua estruturação, se, a partir de agora, começasse a diferenciar entre 
funcionârios, em razão das localidades em que prestassem serviços. 

O Sr. Bernardino Viana (PJ)- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. LEITE CHAVES (PR) - Com muito prazer, nobre Senador. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Senador, associando~mc ao seu discurso, 
quero lembrar também que o Banco do Brasil tem um quadro organizado por 
níveis. Como um nível 6 ou 5 do Estado do Acre pode ganhar menos do que 
um nível 5 ou 6 do Estado de São Paulo? Esse é o argumento que eu quero 
lançar também, para reforçar o que V. Ex• está dizendo. 

O SR. LEITE CHAVES (PR) -Agradeço o aparte de V. Ex• mesmo 
porque como eu, V. Ext- foi funcionário daquele estabelecimento, estando, no 
momento, de licença ou aposentado. 
- Sabe V. Ext- aqueles critério; de jUstiça-internos é que têm sido responsâ
veis, em grande parte, pelo sucesso do Banco do Brasil na sua dificil e impor
tante meta de realizador da política financeira do Governo. Então essa dife
rença não encontraria respaldo jurídico, mesmo porque se o sindicato ou 
qualquer interessado voltasse ao Tribunal, ele obteria ganho de causa. E além 
do mais porque ele seria violentador de uma norma de eqUidade que sempre 
prevaleceu na Casa. Não se pode conceber que funcionãríos, pelo simples 
fato de residirem em São Paulo, viessem a obter essa vantagem reconhecido 
peJo Tribunal, enquanto outros, aínda que de Estados vizinhos, delas não 
viessem a ser beneficiários. Seria uma violência ao P-rincípio de isonomia sala
rial que sempre existiu na Casa. 

Tem isto por verdade, ainda, que, ao proceder, ao se pronunciar sobre 
esta matéria, a Justiça do Trabalho, nas suas diversas instâncias, não se ateve 
em parte alguma a que o fato se circunscrevesse ao Estado de São Paulo. 

De forma que, Sr. Presidente e Srs. Senadores, lOuve-se até o zelo do 
Banco em exaurir todas as instâncias, aliás, ultrapassando, às vezes, até os li
mites toleráveis. Agora que pCrcfeu e que não tem mais para onde recOrrer, 
que ele seja o primeiro a dar cumprimento tranquilo ao Acórdão proferido 
no Recurso Extraordinário n'i' 90.802, do Supremo Tribunal Federal, proferi
do em 29-8-79 e que transitou em julgado. 

O que os funcionários aqui rCdairiam- é aQuilo que estava implícito numa 
convenção de trabalho e não num dissfdio coletivo. Então, a informação ofi
cial é de que os percentuais de aumento foram uns, mas, logo depois, foram 
obrigados a reconhecer que eram outros, e, sobre este fato, surgiu, nacional
mente, aquela dúvida acerca da seriedade das informações oficiais. Então, es
tão reclamando apenas direitos emergentes de uma convenção coletiva de tra
balho. Não é nem mesmo este novo caso, hoje, cm que funcionários metalúr
gicos de São Paulo suscitam um novo direito que a nós parece de justiça: que 
os aumentos passem a ser proporcionais aos lucros das empresas e não de 
acordo apenas com o custo de vida. 

É uma tese nova que, seguramente, voltará a ser discutida nesta Casa. 
Pergunta-se: têm os empregados direito a aumentos de acordo com os lucros 
das empresas, ou lhes é defeso isso? E os aumentos devem ser confinados ape
nas às majorações inflacionárias do custo de vida? 

Sr. Presidente, a tese nos parece extremamente válida. O Art. 503 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, diz que quando uma empresa se encon
trar em situação de força maior, na iminência de concordata ou de falência, 

·tem o direito de reduzir os vencimentos dos seus empregados ou mesmo 
despedi-los sem aviso prévio ou sem direito a determinados Valores que lhes 
são inerentes. 

Ora, se nos instantes de dificuldade da empresa, é asseguiado a ela esse 
direito e o dever do empregado de correr risco dessa natureza, sem culpa al
guma de sua parte, por que quando ela é bem sucedida pode se escusar do de
ver de realizar pagamentos salariais na proporção dos lUcros auferidos? 

O Sr. Henrique de La Rocque (MA) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. LEITE CHAVES (PR)- Que dúplice medida é essa aplicada so
mente num dos pólos, quando beneficia o empregador? Por conseqUente, esta 
tese contra a qual se levanta o Sr. Ministro do Trabalho redargUindo preten
são dos metalúrgicos de São Paulo, essa tese não encontrará, seguramente, 
resguardando na Justiça especializada do Trabalho e, seguramente, também 
não encontrará amparo nesta Casa. 

Concedo. com todo o prazer, aparte ao nobre Senador Henrique de La 
Rocque. 

O Sr. Henrique de La Rocque (MA)- V. Ex• está a enfocar uma temáti
ca da maior relevância ao trazer ao conhecimento da Câmara Alta do País 
um assunto por demais marcante. V, Ext- o faz com a autoridade de advoga
do, o faz também na condição de funcionário graduado c altamente categoriM 
zado do Banco do Brasil. As decisões a que está a referir, proferidas por tri
bunais de instâncias superiores, devem ser saudadas com muito entusiasmo, 
exatamente porque elas significam aquilo que muita gente não acredita neste 
País: que os poderosos podem perder. O Banco do BrasU - V. Ex• sabe que 
nós outros lá da banda do Norte quando falamos em Banco do Brasil falamos 
com timidez, - o Banco do Brasil é uma potência, uma bastilha, cm tantas 
oportunidades falando com arrogância, com cunho de ditador à população 
brasileira, à gente simples do nosso País. E as decisões que V. Ex• trouxe ao 
conhecimento da Casa- e é esse o cnfoque que eu quero fazer e peço licença 
para dá-lo no precioso pronunciamento de V. Ex•- a Justiça mostrou que o 
Banco do Brasil pode ser vencido, a sua arrogância pode ser dominada, o seu 
poderio pode ser subjugado. E é este fato que se tira do pronunciamento de 
V. Ex• que eu quero saudar: a demonstração da independência da Justiça bra
sileira. O Banco do Brasil empregou-se a fundo; o Banco do Brasil trouxe a 
debate todos os argumentos possíveis e imaginários, mas a Justiça não deixou 
se ilaquear e proferiu urna decisão frontalmente contra ele, mostrando que 
acima da sua pujança financeira, de ditador das finanças brasileiras, estâ a 
Justiça, está a Lei que é precisa, num estado de direito, ser cumprida religio
sa_m_ente. Felicito V. Ex• por ter trazido ao Senado um debate que me permi
tiu esse desabafo e essa congratulação com a Justiça da minha Pãtria. 

O SR. LEITE CHAVES (PR) - Senador, sou eu quem agradece a V. 
Exf. esse aparte, muito valios-o para os bancários. Porque V. Ex• é um jurista. 
é um homem de opinião abalizadíssima, no setàr jurídico, é um defensor ~~ 
Supremo naquilo que ele tem de mais fundamental, e é V. Ex• Presidente da 
mais relevante comissão desta Casa, no que diz respeito ao Direito~ a COmis
são de Constituição e Justiça. O aparte de V. Ex• tem toda a pertinência. E eu 
lhe digo mais o seguinte: o Acórdão além de ter sido unânime, da lavra do 
Ministro Carlos Thompson Flores. ele teve um parecer favorável do anterior 
Procurador da República, Moacir Antônio Machado da Silva, e do atual, Dr. 
Firmino Ferreira Paz. Veja V. Ex• que até mesmo aqueles órgãos da Procur~
doria, órgãos que representam o ExeCUtivo~ até mesmo a Procuradoria não 
encontrou meios, a não ser este, de opinar pela procedência da reclamatória. 

De maneira que espero que o Presidente do Banco, um funcionário zelo
so e sério, que exauriU todas as instâncias, não crie qualquer óbice ao paga
mento imediato dessa diferença salarial. E que não levante qualquer dúvida 
quanto ao fato de esses percentuais serem abrangentes da categoria inteira. 
Porque é um corpo funcional que, de acordo com a sua própria regimentação 
interna, sempre foi tratado de fofma igualitária. O e5iabeiecimento de difeM· 
renciações haveria de causar prejuízos maiores à administração interna do 
Banco. do que a eventual benesse de um pagamento setorial de um aumento. 
o qual embora suscitado pelo Sindicato lõcal, teve alcance nacional. 

Agradeço o aparte de V. Ex•, meu ilustre colega, e a atenção com que a 
Casa ouviu este meu pronunciamento. 

E concluo, Sr. Presidente, apenas aditando a ementa do Acórdão profe
rido no Recurso Extraordinário a que me referi. 

A ementa é a Seguinte: 
~·convenção coletiva. As condições de trabalho estipuladas 

estendem-se às sociedades de economia mista representadas pelo 
Sindicato respectivo. Reajustamento salarial segundo o percentual 
calculado pelo Departamento Nacional de Salário. Inexistência de 
violação dos arts. 142, § }9, 153, § 29, da Constituição FederaL Re
curso extraordinário não conhecido nos termos do art. 143 da citada 
Constituição." 

Parabéns também ao Sindicato dos Empregados ou estabelecimentos 
Bancários do Estado de São Paulo que foi sensível não só à elaboração de 
uma convenção justa, firmada para a categoria bancária, como, sobretudo, 
pelo seu zelo em acompanhar o seu cumprimento em todos os seus itens, in
clusive, nessa mínima diferença salarial, mas, de grande vantagem para a clas
se. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência leva ao conheci
mento dos Srs. Senadores que foram encaminhadas à Mesa comunicação de 
constituição dos seguintes blocos partidários: ~loco Trabalhista do Partido 
Trabalhista Brasileiro; Bloco Parlamentar do Partido Democrático Social; 
Bloco Parlamentar do Partido dos Trabalhadores e Bloco Parlamentar do 
Partido Popular. 

As comunicações serão encaminhadas à mesa Diretora do Senado Fede
ral, conforme esclarecimentos prest:idos anteriormente. 

Ao eminente Senador Dirceu Cardoso, o item um e dois do requerimen
to que está sobre a mesa estão neste instante respondidos. Quantos aos de-
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mais itens, serão objeto da apreciação da Mesa Diretora, na próxima 
segunda-feira, quando S. Ex• terá a resposta definitiva do seu requerimento. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Para uma questão de ordem, Sr. Presiden-
te. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso, para uma questão de ordem. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para uma questão de ordem.)- Sr. 
Presidente, agradeço a V. Ex• a leitura ou a nomeação dos blocos que já re
quereram registro no Senado, após o meu requerimento, o qual entrou na pri-
meira hora da sessão de hoje. . 

Sr. Presidente, gostaria que V. Ex• mandasse que a Diretora da Secreta
ria me informasse os que já requereram. Não sabia porque não foi lido no Ex
pediente. Pela primeira vez ouço agora essa informação dada pela viva voz do 
Presidente da Casa. 

Sr. Presidente, o que não me conformo ê Com a resposta da segunda per
gunta. Porque a informãção que- peÇO é de láfza caprina: é só verificar, conse
qUentemente, as respostas do primeiro e segundo. Quaf a prova de fundação 
dos respectivos partidos que juntaram os requerentes? Quer dizer, quem jun
tou, bem; quem não juntou!. .. Hã dificuldade _para ser só segunda-feira'? 

Creio não haver -dificuldade alguma, Sr. Presidente, em que a Mesa in
forme qual a prova que juntaram os quatro requerentes. Os quatro, porque 
são 5 blocos. Foram quatro apenas que entraram depois do meu requerimen
to, um nem entrou com o requerimento hoje. 

Sr. Presidente, seria uma violência tremenda que V. Ex• exercitaria con
tra mim. Já estou fora das comissões, já não posso fazer uso daqui da palavra 
em alguns casos. Sou um Senador bailando no ar cOmo -um inquieto vaga
lume, mas darei trabalho ao Senado Federal. 

Sr. Pre~idente, desculpe-me mas peço apenas isto. V. Ex• está inquieto, 
mal humorado porque não quero aceitar a decisão de V. Ex• 

Gostarei de saber também quais os nomeS indicados para os blocos par
lamentares. É só dizer que é bloco assim, bloco flor do rezedá ou ameno reze
dá, porque não tem que investigar nada. Não quero isso para cassar ninguém. 
Quero apenas defender o meu direito e vou defendê-lo B.tê: onde o vento en
costa a folha. Irei julgar tudo. A Mesa que se precavenha porque irá pegar 
uma ventania agora. 

Outro: Quais OS --SiB;natários dos requerimentos?- Qual a dificuldade em 
dizer que é o Sr. Líder Paulo Brossard, é o Sr. Líder Jarbas Passarinho, é o Sr. 
Líder Leite Chaves, é o Sr. Líder Henrique Santillo, é o Sr. Líder Gilvan Ro
cha. Não hã nenhuma dificuldade nisso. Não se trata de uma alta inquirição, 
de alta investigação, de alta pesquisa. Não é necessário buscar dados nos sóis 
e nas estrelas. É só ver ai e pronto. 

Sr. Presidente, a última: 
Remeter cópia dos requerimentos. Só isto. 
Quero saber como requereram, por que requereram, etc., e quais as pro

vas que juntaram. Só isto, Sr. Presidente. 
Estou inscrito para começar esta luta. Sem este documento básico, não 

posso começá-la. Tenho que começar protestando contra Mesa, que me nega 
o direito de receber informações. Quais os blocos que estão formados na Ca
sa? Ora, isso ê uma violência. 

O Sr. Saldanha Derzi (MS) - li segredo de Estado ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Segredo de Estado nada. 

O Presidente está fazendo uma falta louca, porque está fazendo uma pa
lestra não sei onde, na Bahia. Então, não pode informar. Ora ... Não sabia 
que o Presidente fazia tanta falta ao Senado. Nunca soube, nem senti isto, es
tou sentindo agora. 

Então, Sr. Presidente, pediria a V. Ex• que mandasse a ilustre Diretora 
da Secretaria informar o restante, porque, do contrário, não vou falar, por
que a briga vai começar com este documento. A gente tem de brigar é na hora 
que sente vontade de brigar. 

Sr. Presidente, estou calmo, tranqUilo, e pediria a V. Ex• que mandasse 
informar o restante dÕ requerimento, pois que está _querendo proteger quem 
não se protegeu. Dormientibus non succurrit jus. Os que- dormiram estão che
gando atrasados, e a Justiça não ampara quem estã dormindo. Quem está 
dormindo que continue no doce sonho de Abraão. 

Sr. Presidente, é a questão de ordem que levanto. 

V. Ex•, liberal, da mesma matriz pessedista que me gerou -estou até ig
norando V. Ex• agora- da mesma matriz liberal do PSD, na hora que íamos 
tirar a lasca num partido aqui dentro, Sr. Presidente, não sabia sequer que 
não houvesse ninguém requerido. V. Ex• comunique. Um, o PMDB é que 
não entrou com requerimento até agora, não requereu bloco, mas já nomeou 

líder, vice-líder, já nomeou comissão, já nomeou tudo, mas não entrou com 
requerimento ajustando-se às novas circunstâncfas da Casa. 

Sr. Presidente, é o apelo, não uma questão de ordem, que faço para que 
V. Ex• mande me informar. Não faça a violência de deixar para segunda
feira. Eu não quero que o Sr. Presidente Luiz Viana, lã onde ele está fazendo 
a palestra agora, atravês do telefone, saiba que não foi dada resposta ao meu 
requerimento tão simplório porque ele não estava aqui. · 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Protesto pelo "simplório" ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Sr. P~esidente, isso não estâ visan
dp nada, isso ê a defesa da minha posição, dà minha não, da posição de três 
senadores: Alexandre Costa, 19-Secretãrio da Mesa, Hugo Ramos, Senador 
pe.lo Estado do.Rio de Janeiro, e o humilde e obscuro Senador que vos fala. 

Sr. Presidente, V. Ex• a'tenda ao meu pedido mandando me informar. A 
ilustre Secretária, que se deu ao trabalho de vir lá de cima para apanhar o re
querimento - este Senado é uma coisa de louco, Sr. Presidente, veio apa
nhar o requerimento e agora volta para lá e não tem tempo para informar 
nem quem requereu, nem os nomes que têm os blocos, nada! Sr. Presidente, 
que o raio caia na hora que precisa cair, agora ele vai cair antes do tempo. Eu 
vou interpelar violentamente a Mesa, Sr. Presidente, com esses informes aqui. 

Preciso deles para que eu possa usar da palavra na sessão de hoje, levan
tando uma questão que nunca foi levantada no Senado Federal; questão essa 
que pode desbordar deste plenáriO e pode cair no Supremo Tribunal Federal, 
aonde eu vou buscar os meus direitos que o Senado Federal quer esbulhar. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O esp!rito liberal da Mesa e da 
Presidência atual convida o Senador Dirceu Cardoso para tomar parte aqui 
na Mesa e compulsar toda a documentação que acabou de ser entregue na
quele instante em que ele aqui conversava com a Presidência, quando um dos 
membros de um bloco partidârio entregava a documentação. Não sei dizer se 
tem protocolo do Tribunal, se tem ata de partido, eu não vi a documentação 
nem a assessoria da Mesa. Então, em primeira mão, antes da análise da asses
soria, eu convidaria o eminente Senador para tomar assento ao meu lado e 
compulsar toda a documentação _que foi entregue aqui, neste instante. 

Quanto à violência de tomar o lugar do eminente Senador nas Comis
sões, não existe isso e a Mesa estará ao seu ladÕ na defesa de todas as prerro
gativas do eminente Senador, que é uma d3s figuras exponenciais desta Casa. 
Longe da Mesa esbulhar o direito do eminente colega no exercício do manda
to aqui no Senado. Acredito que, desta forma, esta primeira etapa da recla
mação do eminente Senador está atendida. E se, depois de consultar este do
cumento, tiver qualquer dúvida ou qualquer questão de ordem a levantar, a 
Presidência estarã inteiramente às ordens do eminente Senador Dirceu Car
doso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) Pela ordem Sr. Presidente. 

Eu agradeço a gentileza do convite de V. Ex• Sr. Presidente, documento é 
documento, eu não quero ver, porque este documento vai servir de fulcro 
para minha argumentação. Eu não posso dizer aos Srs. Senadores, eu não vi o 
requerimento do partido tal. Aqui está a certidão firmada. t documento, Sr. 
Presidente! Ê só o documento. Não quero ver nada, eu não vi nada, eu não 
sabia de nada, e não quero saber de nada, eu quero saber é de uma certidão 
apenas. Só isso. V. -Ex, pode me atender com a certidão? 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- V. Ex• terâ a certidão no prazo 
menor que o Senador possa ter. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Hoje? 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Se puder, hoje. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - f só isso, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - não hã problema. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) :_ li só uma questão de leitura. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - /'ois não. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Boa vontade. Eu quero a décima 
boa vontade que teve a Diretora da Secretaria, que desceu de lá e veio procu
rar Senador para atender à decisão. Só quero a décima, ou melhor, a centési
ma, milésima parte da quarta parte do equador de gentileza que a Diretora da 
Secretaria teve, descendo da sua altitude, da sua montanha, aqui pela nossa 
p!anicie. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, projeto de lei que 
será lido pelo Sr. 19-Secretário. 
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~ lido o seguinte 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 13, DE 1980 

Estabelece abatimento nos preços de derivados de petróleo e do 
álcool quando destinados ao consumo próprio de motoristas profissio
nais autónomos. 

O Congi'esso Nacional decreta: 
Art. l~' Os preços dos derivados de petróleo e do âlcooJ, adquiridos 

para consumo próprio por motoristas profissionais autônomos, serão sempre 
inferiOreS- a 20 por cento cm relação aos fixados para os demais consumido
res, quando o fornecimento for realizado por intermédio de cooperativas, sin
dicatos, ou quaisquer outras entidades capacitadas a realizar essa atividade. 

Parãgrafo ú.nico. Os postos particulares de revenda de derivados de pe
tróleo poderão se integrar, atendida a conveniência de cada um, à rede insti
tuída no caput deste artigo. 

Art. 29 O Conselho Nacional de Petróleo, no prazo de 120 dias a -contar 
da data de publicação desta Lei, definirá as normas necessárias ao seu cum
primento. 

Art. J9 Esta Lei êntrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Justificação 

A política que vem sendO sCguida no nosso Pa!s, visando à redução do 
consumo de derivados de petróleo, tem sido baseada na manutenção de 
preços elevados para esses produtos, dentro do objetivo de produzir efeito~ 
sobre o volume de importações de petróleo bruto. -

No entanto, esse controle do consumo via preços não é uniforme em re
lação aos diversos derivados de petróleo, pois alguns, como a gasolina, têm o 
seu preço inflacionado para que sejam mantidos relativamente mais baratos 
outros desses produtos. 

Não resta dúvida que esta política, no que PrOàuZiu o resultado de, em 
certos momentos, ter diminuído o consumo de gasolina, por exemplo, trouxe 
também como conseqüência a penalização de determinadas categorias profis
sionais, em especial a dos motoristas de taxi, que de um momento para outro 
tiveram o seu mercado de trabalho reduzido. 

O efeito mencionado torna-se ainda mais grave quando defrontamos o 
quadro da economia brasileira. De um lado, o ritmo de crescimento económi
co do País como um todo caiu nos últimos anos bastante, pois se em 1973 
chegou a atingir a 14 por cento, não foi além de 6,5 por cento no ano de 1979, 
ou seja, menos da metade daquele verificado exatamente quando os preços do 
petróleo tiveram a sua primeira alta assustadora nos mercados internacioR 
nais. Ao mesmo tempo, em razão do crescimento populacional dos anos ante· 
riores a economia enfrenta o problema de criar, a cada doze meses, um mi
lhão e meio de novos empreB;os. 

A linha deste nosso ptojeto é clara. Em primeiro lugar objetivamos seja 
reparada uma distorção da política de consumo de petróleo ultimamente exe~ 
cutada, de vez que uma atividade produtiva, a cargo dos motoristas profissio
nais autónomos, tem sido forçada a subsidiar com o seu esforço o consumo 
de outras ati v-idades de igual modo essenciais. Além disso, é nosso propósito 
também evitar a disseminação do desemprego, e quando não, a queda de ren
da de trabalhadores cujo sacrifício jã tem sido demaSiado. 

Dentro de uma outra perspectiva, quando a opinião pública brasileira 
estã mobilizada para o combate à inflação, o projeto se caracteriza também 
pela sua preocupação deflacionista. 

Porém, se alcança em certa medida a rentabilidade das empresas situadas 
na produção e na distribuição de derivados de petróleo, por outro lado garan
te ocupação e tranqUilidade aos motoristas profissionais autónomos, incluí
dos aqueles proprietários individuais de caminhões de transporte de carga. 

Mas é oportuno observar que se o projeto chega a atingir a rentabilidade 
dos produtores e distribuidores de derivados de petróleo, reforça-se exata
mente neste ponto, de vez que contempla um problema muito discutido no 
nosso País, o da distribuição equânime da renda, o qual nem sempre recebeu 
um tratamento coerente. 

1:. certo que a política de redução do consumo de derivados de petróleo 
pela via dos preços protegeu a rentabilidade dos produtores e distribuidores 
desses produtos, antepondo um argumento - a necessidade de capitalização 
para a conseqUente prospecção de petróleo- a uma tese geral, então aceita 
por quase todos_ os segmentos da sociedade brasileira, a de porfiar no sentido 
de estabelecer melhorias no quadro da distribuição da renda nacional. 

O projeto ora justificado visa também a reverter este procedimento, em 
tudo por tudo contrário ao progresso social do nosso País. 

Acresce dizer também que o ramo petrolífero, em especial no que respei
ta à distribuição de derivados, que recebeu os favores dos preços mais altos 

nos últimos anos nem sequer t:: predominantemente brasileiro quanto à pro
priedade das empresas que nele operam. 

Por tudo isso, é que apresentamos à Casa este nosso projeto, factível de 
realizar nos seus diversos aspectos, tanto assim que deviCo aos horários 
atuais estabelecidos para a revenda de derivados de petróleo jã hoje existe 
uma rede apropriada ao fornecimento desses produtos aos motoristas profis~ 
sionais, sem que quaisquer falhas de monta tenham sido, até: o momento, 
apontadas. 

Sala das Sessões, 13 de março de 1980. -Itamar Franco. 

(Às Comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia e de 
Finanças.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O projeto lido será publicado 
e remetido às comissõ~ competentes. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência recebeu, do Go
vernador do Estado de São Paulo, o Oficio n• SfS, de 1980 (n• 137 f80, na ori
gem), solicitando autorização do Senado Federal para realizar operação de 
emprêstimo externo no valor de USS 21,250,000.00 (vinte e um milhões e du
zentos e cinq~e~ta mil dólares), para os fins que especifica. 

A matéria serâ despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e 
Justiça. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - A Presidência convoca sessão 
extraordinária a realizar-se hoje, às dezoito horas e trinta minutos, neste ple
nário, destinada à apreciação do Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1979, 
do Projeto de Lei do Senado n9 260, de 1979, e do Projeto de Resolução n9 
159, de 1979. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Evandro Carreira - Raimundo Parente - Aloysio Chaves - Gabriel 
Hermes- José Sarney- Helvfdio Nunes- Humberto Lucena- Aderbal 
Jurem a - João Calmon -Amaral Peixoto - Hugo Ramos - Nelson Caro: 
neiro- Roberto Saturnino- Franco Montara- Henrique Santillo- ge:,__ 
nedito Canelas - Vicente Vuolo - Pedro Pedrossian - Affonso Camarg'o 
-José Richa - Lenoir Vargas - Tarso Outra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedien
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 567, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 320, de 1978, de sua autoria, dispondo sobre a 
remuneração mínima dos vigilantes que militam em instituições 
bancárias e congênere, e dâ outras providências. 

Em v_otação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
O proJeto de lei a que se refere o requerimento que acaba de ser aprova

do será desarquivado. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 2: 

Votação, em turno único, so Requerimento n9 568, de 1979, do 
Senador Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 325, de 1978, de sua autoria, que dâ nova re
dação ao art. 491 da Consolidação das Leís do Trabalho. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria constante do_requerimento que vem de ser aprovado voltará à 

sua tramitação normal. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3: 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 569, de 1979, do 
Senador OreStes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto 
de Lei do Senado n9 331, d6 1978, de sua- autoria , acrescentando 
item ao art. 89 da Lei n'? 5.107, de 13 de setembro de 1966, que insti
tuiu o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
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Em votação o requerinierito. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto de lei a que se refere o requerimento aprovado voltará a trami~ 

tar normalmente .. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 4: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nO? 85, 
de 1976 (n• 1.194/75, na origem), que dispõe sobre pensões a depen
dentes de servidor público falecido no gozo de dupla aposentadoria, 
tendo 

PARECERES, sob n•s 736 a 738, de 1979, das Comissões: 
- de Serviço Público Civil, favorável; 
-de Constituição e Justiça (exame solicitado pela Comissão de 

Finanças), pela constitucionalidade e juridicidade; e 

- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto, em turno único. -(Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permarieçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 85, DE 1976 
(N• 1.194-B/76, na Casa de origem) 

Dispõe sobre pensões a dependentes de servidor público falecido 
no gozo de dupla aposentadoria. 

O COngresso Nacional decreta: 
Art. }9 Aos dependentes de servidor público falecido no_ gozo de dupla 

aposentadoria, em decorrência da Lei n9 2.752, de 10 de abril de 1956, qual
quer que seja a data do óbito, é assegurada a percepção comumulativa da 
pensão previdenciâria e da pensão devida de acordo com o art. 49 da Lei n9 
3.373, de 12 de março de 1958. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. J9 Revogam-se o art. 69 do Decreto-Lei n9 956, de 13 de outubro 

de 1968, e demais disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5: 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 77, 

de 1978 (n9 1.503/73, na Casa de origem), regulamentando a profis
são dos trabalhadores em transportes rodoviários, e dá outras pro
vidências, tendo 

PARECERES, sob nos l.l61 e l.l62, de 1979, das Comissões: 
- de Legislação Social, contrário; e 
-de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, favorável. 

Em discussão o projeto, Cm turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) 
Rejeitado. 
A matéria será arquivada, feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 

E o seguinte o projeto rejeitado 

PROJELTO DE LEI DA CÃMARA N• 77, DE 1978 
(n• 1.503-D/73, da Casa de origem) 

Regulamenta a profissão dos trabalhadores em transportes rodo
viários, e dá outras providências. 

O Con&resso Nacional decreta: 
Art. I'? Aplicam~se ao pessoal empregado em qualquer setor dos trans

portes rodoviários, de passageiros ou de cargas, os preceitos desta lei. 
Art. 29 Considera-se trabalfiãdor rodoviário, inclufdo nos efeitos da pre

sente lei, o empregado que presta serviços não eventuais, sob qualquer forma: 
a) a empresa de transportes rodoviários de passageiros ou de cargas; 
b) no setor de transportes de empresas comerciais ou industriais que te

nham atívidade económica principal que não o serviço de transportes rodo
viários; 

c) no setor de transportes, sob o regime da CLT, de sociedades de eco
nomia mista, entidades paraestatais e no serviço público fedCrai, estadual e 
municipal; 

d) em qualquer veículo rodoviário-, motorizado ou não, que trafegue sob 
licença da autoridade competente, nas vias terrestres abertas à circulação 
pública, tais como ruas, avenidas, logradouros, estradas, caminhos carroçá
veis ou passagens de domínio público, qualquer que seja a natureza ou finali
dade e sob qualquer forma de pagamento de salário; 

e) em tratares e outras máquinas rodoviárias utilizadas na construção 
de estradas, fazendas, granjas e chácaras. 

Art. 39 Considera-se empresa, para fins de aplicação da presente lei, a 
definida como tal no art. 2"' e seus§ 19 da CLT. 

Art. 49 Considera-se empregado, para todos os fins e efeitos da presente 
lei, o motorista profissional ou outro qualquer empregado do setor de trans
portes rodoviãrios que exerçam função não eventual, em veículo alheio, me
diante qualquer forma de remuneração, inclusive quilômetros rodados ou co
missão. 

Art. 59 Motorista profissional, para os efeitos desta lei, é todo aquele 
que, legalmente habilitado, trabalhe como empregado, conduzindo veículo 
automotor de qualquer espécie, seja de uso individual, coletivo ou particular 
e em máquinas operatrizes, tratares ou guindastes. 

§ 1 r, O pessoal empregado nas empresas de transporte ou outras que pos
suam setor de transportes e similares, para os efeitos desta lei é classificado 
nas seguintes categorias: 

a) empregados no tráfego e equipagem dos veículos tais como: motoris
tas, cobradores, fiscais, despechantes e ajudantes; 

b) pessoal de manutenção, conserto e conservação dos veículos, tais co
mo: mecânicos, lanterneiros, eletricístas, borracheiros, pintores, lavradores e 
vigias; 

c) pessoal empregado nos escritórios das empresas cuja atividade princi
pal seja o transporte de carga ou passageiros. 

29 Ajudante de caminhão é o empregado cuja atividade consiste em 
acompanhar o motorista de caminhão em trânsito, ajudando-o em qualquer 
serviço, exceto no conduzir o veículo, tendo como principal tarefa a carga e 
descarga das mercadorias e a sua proteção contra avarias. 

§ 39 O cobrador ou trocador de ônibus é o empregado membro da equi
pagem do veículo, encarregado de cobrar as passagens dos usuários e fazer
lhes o troco necessário. 

§ 49 Para o' exercício da sua atividade o trocador ou cobrador deverá ser 
diplomado por Sindicato de categoria profissional, em curso promovido por 
este e que incluirá no seu currículo noções de relações humanas, conhecimen
to de ruas e outros logradouros, de hospitais, estabelecimentos públicos e es
colares que habilitem a prestar informações ao público, aritmética e educação 
moral e cívica. 

Da Remuneração 

Art. 69 A remuneração dos motoristas e demais trabalhadores rodo
viários, -mencionados no artigo anterior será livremente convencionada, atra
vés de acordos coletivos ou individuais ou de decisões normativas da Justiça 
do Trabalho, respeitadas as leis vigentes sobre a matéria. 

Da Jornada de Trabalho 

Art. 79 Ajornada de trabalho do motorista profissional não excederá de 
seis horas diárias--ou trinta e seis horas semanais. 

Art. 89 Mediante acordo ou convenção coletiva, processada na forma do 
disposto no Título VI da CLT, será permitida a prorrogação da jornada de 
trabalho do motorista até duas horas por dia. 

§ 19 Qualquer acordo ou convenção coletiva de prorrogação da jornada 
de trabalho deverá ter a duração mâxirita de um ano a ser homologado pelo 
DETRAN e pela DRT do Estado respectivo. 

§ 29 ~vedado o trabalho do motorista profissional sem que, entre uma e 
outra jornada de trabalho, haja um período contínuo mínimo de onze horas. 

§ 39 A remuneração das horas extras da prorrogação prevista no presen
te artigo será, em qualquer hipótese, de cinqUenta por cento do salário-hora, 
ainda que o trabalho seja por quilômetro rodado ou comissão. 

Art. 99 O trabalho noturno será remunerado com um adicional de vinte 
por cento sobre a remuneração percebida, incidindo, inclusive, sobre as horas 
extras eventuais, prestadas no pedodo noturno. 

Art. 10. É permitido o trabalho nos transportes rodoviários em dias fe
riados e domingos, asseguradas pelo menos duas folgas semanais, por mês, 
em dias de domingo. 

Das Cadernetas de Horário de Serviço 

Art. 1 I. Para efeito de fiscalização do cumprimento desta lei, fica insti~ 
tuída a Caderneta de Horário de Serviço, que será visada pelo empregador ou 
seu representante ao início e fim de cada jornada de trabalho, com a indi-
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cação do horário, sendo ela conduzida, obrigatoriamente, pelo motorista, 
quando em serviço. 

§ J9 Quando o motorista permanecer em serviço, fora da sede da empre
sa empregadora, os vistos serão passados pelos a"geittes ou representantes do 
empregador, e, na sua falta, por autoridades do Ministério do Trabalho ou 
Polícia Rodoviária Federal. 

§ 29 A falta da Caderneta de Horário de Serviço ou qualquer irregulari~ 
dade na mesmas, desde que não possa ser atribuída ao motorista, constituirá 
presunção legal contrária ao empregador nos let!gios entre este e o emprega
do. 

§ 311 Será proibida a circulação de veículo, se o condutor do mesmo não 
estiver munido da Caderneta de Horário de Serviço. 

§ 49 O Poder Executivo terâ o prazo de noventa dias para mandar expe
dir as cadernetas de Horârio de Serviços, a partir da data da publicação da 
presente lei. 

Dispositões Gerais 

Art. 12. Considera-se de trabalho efetivo todo o tempo em que o empre
gado estiver à disposição do empregador, mesmo que não esteja na direção 
efetiva do veículo. 

Art. 13. Esta lei entrará em vigor noventa dias após a sua publicação. 
Art. 14'i', Revogam-se as disposições em contrãrio. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 6: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'i' 
130, de 1978 (n• 2.189/76, na Casa de origem), que introduz alte
rações no art. 17 do Código de Processo Civil, tendo 

PARECER FAVORÁVEL, sob n' 1.211, de 1979, da Comis
são: 

- de Constituição e Justiça. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PA. Pára discutir o projeto sem revisilo 
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

O Projeto 209 f19, de autoria do nobre Senador Franco Montoro, é da
queles que despertam a atenção do Plenário do Senado Federal, pois cuida de 
eliminar da nossa legislação poHtica, no caso, revogando o § 39 do art. 67 da 
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, o prazo que foi estabelecido para a can
didatura a cargo eletivo no caso de desfiliação de um Partifo e filiação a ou-
tro. 

Se jâ havia motivos suficientes para que, de um modo geral, os que mili
taram na vida pública neste País se posicionassem contra esse dispositivo le
gal, quanto mais agora, Sr. Presidente, com a implantação do pluripartidaris
mo no País, que abre oportunidade para que aqueles que se dedicam à políti
ca por vocação façam as suas opções. E essas -opções nem sempre podem e 
nem devem ser eternas, pois, quantas vezes, um cidadão inscrito num deter~ 
minado Partido pode ter razões suficientes para deixá·lo e inscrever-se noutra 
agremiação? 

Portanto, faço, neste instante, um apelo às Lideranças partidârias, no 
sentido da aprovação do Projeto Franco- Montoro, para que se assegure 
maior liberdade de movimentação à classe política brasileira. 

Além desse dispositivo, outros, amanhã haverão de ser revistos pelo Con
gresso Naciqnal, a exemplo da vinculação do voto, que é outra anomalia que, a 
partir de 1965, se acrescentou à Legislação eleitoral brasileira e que faz com 
que o eleitor fique obrigado a votar nos mesmos candidatos partidârios -
Deputado Federal e Deputado Estadual. 

Ficam essas palavras. Sr. Presidente, à guisa de apoio ao Projeto Franco 
Montoro, na certeza que estou de que a Liderança da Maioria virá ao nosso 
encontro, dando-lhe o seu voto favorável no Plenário do Senado. (Muito 
bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Continua em discussão. 

O Sr. Leite Chaves (PR) -Sr. Presidente, peço a palavra para discutir o 
Em discussão o Projeto, em turno único. (Pausa.) Projeto. 
Não favendo quem queira fazer uso da palavra, declaro encerrada adis-

cussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se Como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 130, DE 1978 
(N3 2.189-C/76, na Casa de origem) 

Introduz alterações no art. 17 do Código de Processo Civil. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. l'i' Dê-se ao art. 17 do Código de Processo Civil a seguinte re
dação: 

.. Art. 17. Reputa-se litigante de má fé aquele que: 
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei oU 

fato incontroverso; 
II - alterar a verdade dos fatos; 
III --usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 
IV- opuser resistência injuStificada ao andamento do preces-

so; 
V- proceder de modo temerârio em qualquer incidente ou ato 

do processo; 
VI - provocar incidentes manifestamente infundados." 

Art. 211 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3'i' Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 7: 

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n'i' 
209, de 1979; do Senador Franco Montoro, que elimina O prazo 
para candidatura a cargo eletivo, no caso de desfiliação de um parti
do e filiação a outro, tendo 

PARECER, sob n• 517, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, juridici

dade, e no mérito, favorável. 

Em discussão o projeto, em Primeiro turno. 
Tem a palavra o nobre Senador Humberto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Leite Chaves para discutir o Projeto. 

O SR. LEITE CHAVES (PR. Para discutir. Sem revisão do orador.) -
Sr. Presidente, o Partido Trabalhista reiterat integralmente. o pronunciamen
to que acaba de ser feito, com toda a segurança, por um dos homens bem en
tendidos na legislação eleitoral, que é o nobre Senador Humberto Lucena, 
pela Paraíba. Realmente, não há um ratio, uma razão legal para este impedi
mento, para que alguém que se desencontre de um partido fique de quarente
na durante dois anos. O fundamental é que cada um atue de acordo com a sua 
opção. Não há nem sequer prazo de reflexão. Se ele toma essa decisão, por· 
que essa espera? Então, esse dispositivo existiu na época do regime de ex
ceção, quando havia interesse do Governo em evitar. das maneiras mais va
riadas possíveis, que alguém que estivesse num determinado partido dele pu
desse sair. Com isto, ele preservou, ao longo desses anos, uma maioria de for
ma forçada. Então, hoje, no quadro do pluripartidarismvso não pode existir, 
seria uma excrescência, como também não pode prevalecer as sublegendas a 
nível municipal - é a descaracterização de todo o esforço. A sublegenda vi
geu, exitiu no partidarismo dúplice, mas, agora, a sua matença descaracteri
zaria, violentamente iudo aquilo que se quer fazer com seriedade, que é, a in
trodução do pluripartidarismo. 

Como, também, Sr. Presidente, tCm que ser alterado, elastecido esse pra
zo. que também é artificiosO-, que. uma vez opfalldo pelo bloco parlamentar, 
o senador ou deputado a ele fica adstrito por quatro anos. Por quê? Qual ara
zão que determin-a tal procedimento? Se é uma sociedade de homens livres, se 
se procura, através dessa reformulação, estabelecer padrões de liberdade, por 
que a ·intrOdução de dispOsitivos como esse? -

O Sr. Humberto Lucena (PB) - V. Ex• permite-me? 

O SR. LEITE CHAVES (PB)- Vejamos a tendenciosidade. Enquanto 
vinculam os parlamentares, os prefeitos não são vinculados. Mas por que is
so? Por que, uma vez optante por um partido, o senador ficaria-adstrito ao 
partido majoritário, muitas Vezes ãtravés de processoS censuráveis de coop
tação, como estão sendo feitos, com aliciamentos financeiros, aliciamentos de 
empregos, com promessas, com cOrrupção, que ultrapassam todos os limites, 
como se está vendo em São Paulo e no Paranâ. Inclusive, a Casa deve ter co
nhecimento de que em novembro aprovamos um empréstimo de 60 milhões 
de dólares para o Estado do Paraná, e esse empréstimo se destinava a reca
peamento de estradas. Pela maneira como prefeitos estão sendo cooptados, 
tudo leva a crer que essas verbas estão sendo utilizadas nesse sentido. Aliãs, 
brevemente dirigiremos requerimento à Casa para saber a destinação daquele 
emprêstimo. 
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De 42 prefeitos eleitos pelo o ex-MDB, poucos, menos de uma dezena 
ainda se encontram na oposição, agUardando oferta, Isso em razão dessa 
cooptação condenâvel, reprovável, que nenhum país do Mundo podia a~_mb+ 
tir. Já se pensou se nos Estados Unidos o partido que estivesse no governo fi
zesse ,propostas dessa natureza, que na França se fizesse isso, que na Itália se 
fizesse isso? Pois no Brasil se faz. 

Todos sabem que uma das razões da Revolução de 30, com partícipação 
militar, foi a abolição das atas falsas, que viciavam os processos eleitorais. 
Pois agora são os próprios setores oficiais, governadores de Estado, que 
cooptam prefeitos, usando dinheiro oficial. Já não digo entregando-lhes di
nheiro diretamente, mas os deixando nessa situação de, ou passarem para o 
partido oficial ou ficarem sem condição de obter verbas, pois as prefeitUras 
estão exangues, estão sem condição alguma de realizarem seus propósitos ad
miniStrativos. 

Os deputados e senadores ficam adstritos a uma vinculação partidária. 
Os prefeitos não, porque, ainda que a Oposição oS eleja, são cooptados, cor
rompido_s. 

De maneira que até descreio da vantagem de eleições ou das próximas 
eleições para prefeitos, porque o Partido majoritário faria maioria, por moti
vos conhecidos. E aqueles que a Oposição fizesse, seriam cooptados da mes
ma forma. Então, um dos deveres desta Casa é dar autonomia aos Municí
pios, para que haja dignidade no setor administrativo e no setor político. Do 
contrário, vamos continuar a assistir a esse drama vergonhoso da desmorali
zação do processo político: o eleitor vota num prefeito do seu partido, e o vê 
mudar-se, por motivos dessa natureza, para outro partido. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, este projeto em discussão, da lavra do 
Senador Franco Montoro, tem toda pertinência e todo cabimento. Se tinha 
antes, muito mais agora, que jâ estamos no regime multipartidário. 

Esse exemplo tem que ser seguido em outros capítulos da legislação, para 
que expedientes casuí.Slicos dessa natureza não continuem a existir, porque fo
ram introduzidos exclusivamente para que se eternize no poder o Governo, 
que o tomou nas circunstâncias conhecidas, e que jâ não tem mensagem, que 
não tem motivo para cóliiinuar pela vontade do povo, vontade essa que for
~almente também jamais foi manifesta. (Muito betl},!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão o proje-
to. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso~ 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, de objetivo interesse para a vida partidária 
brasileira é o projeto de autoria do nobre Senador Franco Montoro, do 
PMDB, que estabelece um corte na carência de dois anos, que as leis anterio
res estabeleciam àquele que, desvinculado de um partido, pudesse filiar-se a 
outro. O nobre Senador Franco Montoro limita esse praZo, essa carência, a 
um ano, portanto reduzindo em 50% o prazo de quarentena, em que o cida
dão tem que sofrer a lavagem partidária, a lavagem cerebral, a lavagem ideo
lógica, para depois bandear-se para outro partido. Por conseguinte, ê justo 
que o Senado lhe dê os forais de fomento, para que o partido logre a sua 
aprovação. 

Sabemos, Sr. Presidente, como já foi salientado, aqui, pelos dois senado
res que ocuparam a tribuna, no regime de simetria binária que tíilhamos, isto 
é, ARENA e MDB, ainda se tolerava essa disposição um pouco draconiaria, 
mas agora que caminhamos para a simetria multipartidária~ dois anos é um 
tempo demasiado para que um cidadão esqueça o seu antigo partido e passe 
para outro, é um tempo demasiado para o desquite que o sujeito faz depois 
que conhece a filosofia do partido, os homens que dirigem o partido, a subs
tância do partido, a·molho com que ele serve a esse partido. Depois que cO
nhecido, dois anos ê: tempo demasiadamente grande para que ele não possa 
passar para outro partido. 

Hoje, num ano, jâ Conhecemos tudo no partido. Conhecemos as suas 
grandezas e- as suas misérias, conhecemos grandes chefes e chefes pequenini
nhos, conhecemos grandes pensadores e conhecemos os pensadores de meia
tigela. Estamos enjoados da cara deles. Cinco, seis;-oitõ-, dez arios ... Ninguém 
agüenta, às vezes, um partido 10 anos. 

Houve um grande pensador e jurista nosso """7""" Rui, aquela figura ilumi
nada em bronze, ali, à nossa retaguarda, que disse: às vezes temos que mudar 
de princípios, para nos conseivar no mesmo partido, ou às vezes devemos 
mudar de partido, para conservar os-nossos princípios. Isto é de Rui, numa 
época em que pesava muito, na-s disposições partidárias e na filosofia do ho
mem público, essa mudança partidária. 

Verificamos, portanto, que o Partido do nobre Senador Franco Monta
ra, que já foi Líder do Partido durantC um período, foi meu Líder. hoje somos 
eqUidistantes, porque não sou de partido nenhum, hoje sou liderado pelo 
nobre Senador Alexandre Costa, Primeiro-Secretário da Mesa, que foi posto 
para fora das comissões e pode sair at~ da Comissão da Mesa e não sabe, Sr. 
Presidente, por causa de uma decisão da Mesa. Não sei se a Mesa, depois de 
um opíparo almoço, já estava pesada e deixou passar essa leonina disposição 
que os jornais -publicaram anteontem, em que ·estaDelece que fora do partido 
não há salvação, fora do bloco não hã salvação. Eu até vou sair, Sr. Presiden
te, com um spray e colocar nas paredes aqui: onde for "Cristo é a salvação''. 
serã "fora do partido não há salvação". Trata-se da nova filosofia da Mesa 
que V. Ex• encarna hoje, como Presidente. 

É que ausente do plenãrio o autor dessa leonina disposição, resolução da 
Mesa, parece que querem invalidar a liberdade que o Senador tem de ficar in
dependente mais do que as quatro sessões que o Senado Federal está estabele
cendo, violentando a Constituição Federal. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois nilo. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA) -Nobre Senador Dirceu Cardoso, parece 
que ouvi V. Ex• dizer que a Mesa, nas suas disposições, havia retirado o direi
to aos Senadores digamos não alinhados ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Não alinhados, isso mesmo. 

O Sr. Gabriel Hermes (ES) - ... de participarem das comissões. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Senadores do 3•-Mundo. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- E devo dizer a V. Ex• que os Srs. Senado
res para nós pertencem todos a este mundo, todos nós pertencemos a este 
mundo, ao plenário da Mesa. Todos ficaram com os mesmos direitos, inclusi
ve o de participar das mesmas coffiissõei.cille representavam. De modo que te
nha a satisfação de prestar este esclarecimento ao meu nobre colega, para que 
se faça claro e não fique pairando esta coisa, que seria ignominiosa, contra a 
Mesa, à qual tenho a honra de pertencer e que é presidida por esse equilibra
do homem que é o nosso Presidente Luiz Viana. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Desculpe-me. V. Ex• não ouviu o 
começo da conversa. A conversa não começou agora, começou na abertura 
da sessão, quando remeti à Mesa requerimento solicitando informações, per
guntando quais os blocos partidãrios constituídos "aqUi e quem os requereu. 

A Mesa, ainda sob o guante dessa disposição draconiana da sua reso
lução, me negou essa informação. E a D. Sara saiU dos seus cuidados para vir 
aqui buscar requerimentos, num corre-corre, etc., para que os partidos se en
quadrassem na decisão da Mesa. 

Mas, quero lembrar a V. Ex•, pedindo licença ao Sr. Presidente, jã que 
me solicitou essa informaçãO, o ·art. 59 da ResoluÇãõ que V. Ex• aprovou, 
nessa famosa reunião da Mesa, após um saboroso chocolate, com um bolo de 
chocolate e outras gentilezas ai do Senado. 

Diz o art. 59: 

.. Art. 59 Não terã participação em comissão técnica o SCna
dor sem filiação a bloco parlamentar." 

Isso é a sente~ça de morte. É a sentenç.l do rei; só não é o rei do Sião, é o 
rei do Senado, o nobre Senador Luiz Viana. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- Permite V. Ex• um aparte? (Assentimento 
do orador.)- Apenas lembro ao nobre colega que isto é do Regimento da 
Casa. _:\gora, o direito que os Srs. Sen.adores tinham de participar de comissões, 
este nao modificamos na nossa decisão, este permanece. Esta disposição que 
V. Ex• lê é do Regimento normal, antigo, mas os Senador~ todos participa
vam de c?missões, inclusive V. Exf-, que honra as comissões a que pertence 
pela sua capacidade, tenacidade de trabalhar, do que eu dou testemunho nos 
vários cantatas de que tenho participado das mesmas comissões, e V. Ex• 
continua a pertencer a essas comissões. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)....,. Nobre Senador, então eu não en
tendi o dispositivo da resolução: ''Não terâ participação em comissão técnica 
o Senador sem _filiação a bloc_o_parlamentar." Três Semidores aqui se declara
ram independentes: o nobre Senador Alexandre Costa, que ê o 19-Secretário 
da Mesa e que estava presente, parece que estava na mesa, e assistiu o seu en
forcamento, a sua degola, com a sua presença na Mesa que decidiu assim. Ele 
é um. Segundo, o Senador Hugo Ramos, também independente e autônomo, 
como eu. E terceiro, eu, ex-pertencente ao gloriosO e saudoso MDB, hoje in
dependente, também. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- A única modificação, nobre Senador, foi 
aquela que se referia aos líderes de um só Senador de um partido, ou de um 
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bloco; mesmo assim, essa deliberação da Mesa já foi reconsiderada e esses 
líderes de partido com um só Senador ficaram com os mesmos direitos dos 
demais. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Ma~ eles têm bloco. O nobre Sena· 
dor Leite Chaves pertence ao bloco do PTB. Então, tem direito, Sr. Presiden
te, é o bloco de um. Nós somos bloco de três. 

Sr. Presidente, pela primeira vez, aqui, a unidade tem mais força do que 
a trindade; nem nas religiões. O número três é um número místico, que tem 
uma força poderosa, e aqui não tem nada. O Senador Leite Chaves tem mais 
força do que três; ou melhor: sei que S. Ex•, peJa votação, pela sua cultura, 
pela sua posição, pela sua desenvoltura, tem mais valor do que os três juntos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Fazendo soar a campainha.)- A 
Mesa faz um apelo ao nobre Senador Dirceu Cardoso para que se atenha à 
matéria em discussão. V. Ex•, que é um regimentalista rigoroso, tem que co
nhecer o art. 16, que não permite que se discuta fora do assunto. E V. Ex', 
como o maior regimentalista da Casa, não pode permitir que haja uma diva
gação dessa natureza. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- Mas, Sr. Presidente, foram eles que 
me apartearam. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - V. Ex• permite um aparte? 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Pois nil_oc 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador Dirceu Cardoso, na realidadet sou o 
único aqui a representar o Partido Trabalhista Brasileiro. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• é um a que nós três emores
tamos a nossa solidariedade na hora que ia ser defenestrado. Nós não concor
damos com o seu defenestramento. Ser jogado pela janela, não. Para efeitos 
regimentais, V. Ei" pertence ao nosso bloco. Mas, V. Ex• ficou de dentro e 
nós ficamos de fora. 

O Sr. Leite Chans (PR)- Compreendo perfeitamente o pensamento de 
V. Ex• e também sou contrário a essa legislação que é violenta, autoritária. 
descuminante. Ela diz que eu sou representante aqui de um bloco que se orga
niza nacionalmente, pelo qual eu optei; mas, eu queria, Sr. Presidente, apro
veitar esta oportunidade para fazer um apelo, fazer uma observção ao Sena
dor Dirceu Cardoso, aos Senadores desta Casa c também aos jornalistas. Eu 
sou tido aqui como um Líder de mim mesmo. Sr. Presidente, não sou líder de 
mim mesmo, eu sou líder de uma corrente de trabalhadores. Oitenta por cen
to da população do País é composta de trabalhadores e assalariados. Eu tive a 
coragem, eu decidi por este partido, porqu~ nele acredito, porque eu fui tra
balhador também, eu sou funcionãrio de Banco. Talvez aqui muitos optaram 
por organizações muito bem situadas economicamente, optaram para ficar 
ao lado do Governo, e querem falar em nome dos trabalhadores. Veja~ além 
de tirar o proveito de uma situação favorável, querem falar em nome do tra
balhador. Nós tivemos a coragem de optar por um partido que achamos ... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES)- V. Ex• foi o primeiro a se manifes· 
tar na Casa. 

O Sr. Leite Chaves (PR) ... que é uma grande alternativa nacional. Eu 
não sou líder, nesta Casa, de mim; eu sou líder de miillaieS-de trabalhadores-... 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - De milhões. 

O Sr. Leite Chaves (PR) ... marginalizados, em favor dos quais, ao Iong"o 
desses anos, tenho falado, e quase me expus aqui a um sacrifício. E posso as
segurar que em eleições futuras muitos estarão ao lado de nossa bancada. 
Agora, procurar ainda escarnecer os trabalhadores, que constituem 80% do 
País e que aqui quase não têm representação, mostrando que ainda sou um 
representante de mim mesmo, isto é um escárnio. Sr. Presidente. que não pos
so aceitar. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - SaL do assunto porque o nobre 
membro da Mesa me aparteou. me convocando para uma discussão a Jatere 
e, agora, pelo nobre Líder de milhões de trabalhadores, que é o nobre Sena
dor Leite Chaves, o primeiro que se manifestou aQui POr um partído, o prí
meiro, também, que me honrou com o seu aparte. 

Sr. Presidente, creio que o projeto do nobre Senador Fi"anco Mõntoro 
tem sua procedência, é justo e é acatado por nós, do partido autônomo~ Não 
sei se pela última vez, porque pode ser que seja degolado até o fim da sessão 
de hoje. Resta-me, ainda, lli!1 hausto de vida, Sr. Presidente, um soprinho de 
vida e vou aproveitá-lo até os momentos finais. 

Um dos grandes vultos disse nos seus instantes finais: ·mais luz .. - Nós 
queremos, Sr. Presidente, mais compreensão, queremos mais lugares nas co-

missões, mais respeito pelo voto do povo. Entre esses três está o ilustre 1~'-Se
cretãrio da Mesa, o nobre Senador Alexandre Costa, o homem que reformou • 
esta Casa, a biblioteca, o arquivo, o serviço médico, a reprografia, a entrada 
do plenário, fazendo novo ediffcio das Comissões.- Este hoem está sendo pos
to fora da Mesa. É a lei. V. Ex' interpreta com seu sentimento, mas aqui está o 
preto no branco, aqui está a letra de forma, aqui está a força do Senado, o 
projeto de resolução que a Mesa apresentou no dia 12 do corrente. 

Assim, Sr. Presidente, nós estamos nessa dança sobre o abismo. Os parti
dos estão sofrendo um vazamento imenso, pessoas passando de um para ou
tro partido. Não houve tempo para ninguém fincar raíZes. Os partidos estão 
todos fresquinhos, nascidos ontem. Ninguém tem raízes profundas nem no 
PDS, nem no PMDB, nem no PT, nem no PTB. nem no PP. 

Assim, Sr. Presidente. queremos um lugar ao sol: o nobre Senador Ale
xandre Costa, o nobre Senador Hugo Ramos e o obscuro Senador que ora 
ocupa a tribuna. (1\.fuito beml) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão o proje
to. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro encerrada a 
discussão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau

sa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará oportunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO D.E LEI DO SENADO N' 209, DE 1979 

Elimina o prazo para candidatura a cargo eletivo, no caso de des
filiação de um Partido e filiação a outro. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 111 Fica revogado o § 39 do art. 67 da Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos (Lei n' 5.682, de 21 de julho de 1971). 
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 8: 
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n\' 

320, de 1979, do Senador Leite Chaves, que acrescenta um §39 ao art. 
]9 da Lei n9 1.533, de 31 de dezembro de 1951, tendo 

PARECER, sob n' 1.231, de 1979, da Comissão: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici-

dade e, no mérito, favorável. 
Em discussão- o projeto, em primeiro turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, dedlaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria voltará op_ortunamente à Ordem do Dia para o segundo turno 

regimental. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 320, DE 1979 

Acrescenta um parágrafo 39 ao art. I~' da Lei n9 1.533, de 31 de 
dezembro de 1951. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Acrescente-se ao art. 19 da Lei n9 1.533, de 31 de dezembro de 

1951, um parágrafo 3~', com a seguinte redação: 

"§ 39 Os órgãos, entidades ou associações de classe poderão 
requerer mandado de segurança em favor de direitos de seus asso
ciados." 

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) ~ Item 9: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da juridi
cidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do Projeto de 
Lei do Senado n9 85, de 1978, do Senador Orestes Quércia, que eli
mina a opção existente no regime do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço, compatibilizando-o cotn ti sistema da estabilidade no 
emprego, tendo 
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sa.) 

PARECER, sob n• 1.234, de 1979, da Comissão: 
- de Constituição e Justiça, pela injuridicidade. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à juridicidade. (Pau-

Nenhum dos Srs. Senadores solicitando a palavra, declaro-a encerrada. 
Em v-otação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se acham 
Rejeitado. 
A matéria vai ao ArquivO. 

2 o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 111!, DE 1978 

Elimina o opçio existente no re;lme do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, compatibilizando-o com o sistema da Estabilidade 
no Emprego. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I'? Aplica-se a todos os empregados a legislação do Fundo de Ga

rantia do Tempo de Serviço, de que trata a Lei n9 5.107, de 13 de setembro de 
1966, sem prejuízo da Estabilidade no Emprego, prevista na Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

Art. 29 Fica extinto o sistema de opção existente no art. 19 da Lei n9 
5.107, de 13 de setembro de 1966, mantidos os demais dispositivos, especial· 
mente no que concerne aos depósitos bancários, em nome de cada emprega· 
do, indistintamente. 

Art. 39 Esta Lei entrarâ em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Item 10: 

Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da consti· 
tucionalidade, nos termos do art. 296 do Regimento Interno), do 
Projeto de Lei do Senado n9 78, de 1979, do Senador Franco Mon· 
toro, que estende, sem limite de idade, os beneficias da Previdência 
Social a todos os que exerciam a atividade de empregado doméstico 
na data da publicação da Lei n• 5.859, de 11-12-72, tendo 

PARECER, sob n• 1.229, de 1979, da Comissão 
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade, com 

voto vencido, em separado, do Senador Lázaro Barboza. 

Em discussão o projeto, em primeiro turno, quanto à constitucionalida· 
de. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Rejeitado. 

B o seguinte o projeto rejeitado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 78, DE 1979 

Estende, sem limite de idade-, os benefícios da Previdência Social 
a todos os que exerciam a atividade de empregado doméstico na data 
da publicação da Lei n• 5.859, de 11-12-72. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 19 Acrescente~se ao art. 49 da Lei n9 5.859, de 11 de dezembro de 

1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, e dã outras pro-
vidências, o seguinte: - --- · 

.. Parágrafo único. Respeitada a situação dos empregados do· 
mésticos que, na data desta lei, satisfaçam as condições eStabelecift 
das no art. 19, aplica-se aos que passarem a ser, posteriormente, em· 
pregados domésticos, as normas a que se reíere o art. 49, do 
Decreto-lei n• 710, de 28 de julho de 1969." 

Art. 29 Esta lei entra rã em vigor na data de sua publicação. revogadas 
as disposições em contrário. · 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Esgotada a matéria constante da 
Ordem do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n9' 17/80, lido no 
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n9 13/80. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que foi des· 

pachada às Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de 
Finanças. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'? 
13/80 (n• 2.566/80, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos 
e salários dos servidores da Câmara dos Deputados, e dã outras 
providências. (Dependendo de pareceres das Comissões de Consti
tuição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças.) 

Sobre a mesa, o parecer da COm_isosão da ConstituiçãO e Justiça que vai 
ser lido pelo Sr. 19-Secretário. 

E lido o seguinte 

PARECER N• 47, DE 1980 

Da ComisSão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n9 13, de 1980, que "reajusta os vencimentos e salários dos 
servidores da Câmara dos Deputados, e dá outras providências". 

Relator: Senador Henrique de La Rocque. 
O presente projeto elaborado pela Câmara dos Deputados, reajusta em 

25%, a partir de 19 de janeiro de 1980, e em mais 25%, a partir de J9 de março 
de 1980, os atuais valores de vencimentos, salários e gratificações dos servido· 
res em atividade da outra Casa do Congresso Nacional. O aumento é extensi· 
vo aos inativos, modificando-se, ainda, o valor do salário-família e a posição 
das Categorias que possuã.m em sUa estrutura as Referências 5, 6 e 7, as quais 
passam a iniciar-se na Referência- 8. 

A proposiçã_o é justifiCada pela necessidade de estender-se aos servidores 
da Câmara dos Deputados, o reajustamento assegurado ao pessoal do Execu
tivo, por intermédio do Decreto~lei n9 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

A competênpia para a iniciativa da lei está resguardada pelo preceituado 
no art. 40,ltem III da Constituição Federal e, na espécie, observaMse, ainda, o 
preceituado nos arts. 98 e 108, § }9 da Carta Magna, no que respeita à parida· 
de retributiva para as administrações dos Três Poderes. 

Assim sendo, opinamos pela tramitação do projeto, considerados os seus 
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e mérito. 

Sala das Comissões, 12 de março de 1980.- Almir Pinto, Presidente, 
eventual - Henrique de La Rocque, Relator - Moacyr Dalla - Raimundo 
Parente - Bernardino Viana - Cunha Lima - Nelson Carneiro - Lázaro 
Barboza - Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O parecer da Comissão de Cons
tituição C Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto. 

Solicito ao nobre Senador Humberto Lucena o parecer da Comissão de 
Serviço Público. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Para emitir parecer) - Sr. Presi· 
dente, Srs. Senadores. 

A Mesa da Câmara dos Deputados é autora do presente projeto que rea~ 
justa os vencimentos, salârios, gratificações e proventos dos servidores da süa 
administração. 

As bases do aumento são as mesmas fixadas para o pessoal do Poder 
Executivo, pelo Decreto-lei n9 L 732, de 20 de dezembro de 1979. 

Assim, os aumentos obedecerão a duas etapas, sendo a primeira, no va
lor de 25%, a partir de 1 '?de janeiro de 1980, c a segunda, em mais 25%, a con~ 
tar de }9 de março desse mesmo ano. 

O salário-família também é atualizado e as Categorias que ainda pos
suam as Referências 5, 6 e 7, são posicionadas na Referência 8. 

As majorações que o presente projeto consubstancia decorrem, como se 
sabe, de determinação constitucional, que prescreve o regime de paridade re· 
tributiva para as administrações dos Três Poderes. 

A ComissãO de Constituição e Justiça já se manifestou na espécie, consi
derando a proposição- em -cOildições de tramitação . 

Do- ponto de vista da conveniênCia e opOrtunidade, aspectos fundamen· 
tais dados ao exame deste Orgão Técnico, nada vemos que impeça o acolhi· 
menta da matéria, razão por que opinamos pela aprovação do projeto sob 
exame. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Sr. 
Senador Mauro Benevides, para proferir o parecer da Comissão de Finanças. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE. Para emitir parecer)--' Sr. Presiden
te, Srs. Senadores. 

Trata a proposição sob exame a respeito de reajuste de vencimentos, sa
Jãrios, gratíficações e proventos dos servidores ativos e inativos da Cãmara 
dos Deputados, fixando os aumentos em 25%, a partir de 19 de janeiro de 
1980, e mais 25%, a contar de J9 de março desse mesmo ano. 

O sa_lário·família também é atualizado em bases iguais às fixadas para os 
servidores do Executivo; reformulando-se, ainda, a posição das categorias 
que ainda possuem as Referências 5, 6 e 7, as quais passaram a iniciar-se na 
Referência 8. 



Março del980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 14 309 

A despesa correrá à conta da rubrica própria constante do orçamento da 
União para 1980. 

Como se vê, a matéria atende a um imperativo de ordem constitucional, 
expresso nos arts. 98 e 108, § 19 da Carta Magna, que disciplinam o regime de 
paridade retributiva para os servidores das administrações dos Três Poderes. 

A Comissão de Constituição e Justiça desta Casa opinou favoravelmente 
quanto a_os aspectos de constitucionalidade e juridicidade. E esta Comissão, 
atenta aos aspectos financeiros, manifesta-se, de igual modo, pelo acolhimen
to do projeto. f. o nosso parecer, S. M.J. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Os pareceres são favorâveis. 
Completada a instrução da matêria, passa-se à sua apreciação. 
Em discussão o projeto. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
-Sr. Presidente, o presente projeto da Mesa, que eleva para 25% os salários 
dos funcionários da Casa, recebeu a homologação regimental das nobres Co
missões cuja competência ê reclamada para falarem sobre o assunto. 

Não somos contra o aumento, Sr. Presidente, e Deus nos livre se fôsse
mos contra, estaríamos estrangulados aqui, pois se tiáül"do funcionalismo da 
Casa. Isto é uma lei e é justo que esta majoração seja dada a todos os funcio
nários. 

Quero, Sr. Presidente, convocar a atenção de V. Ex•, que está ocupando 
o lugar do Presidente efetivo, que está fazendo uma palestra pela "Oropa," 
França e Bahia, quero convocar a atenção de V. Ex•, homem que _governou 
um Estado pobre. 

Visitei Pernambuco, recordo-me, Sr. Presidente, quando V. Ex• teve a 
gentileza de me apanhar no seu carro com batedores à frente, foi a primeira 
vez na minha vida que tive batedores, recordo-me de outra vez que fui levado 
pelo 3~ BC, detido, porque era do MDB. Duas vezes tive batedores à frente: 
uma vez, detido, e outra vez com V, Ex•, Governador de Pernambuco, para 
visitar as obras de V. Ex• 

Mas, Sr. Presidente, quero convocar o Senado que está dando 25%,jus
to, a todos os seus funcionários. Quero mostrar uma prova porque o Senado 
precisa ver o quanto ganha uma mulher da limpeza do nobre, do ilustre, do 
ilustrado e do glorioso Senado da República o quanto ganha uma mulher 
brasileira, nossa conterrânea, que trabalha nesse subterrâneo do Senado, lim
pando as paredes, o assoalho, os nossos gabinetes, quanto ganha essa mulher, 
através da Confederal, Ganha .$:alário mínimo - estão aqui os contrache
ques, não vou dar o nome dessas infelizes porque, senão, a Confederal cai em 
cima delas como abutre_s, as liquida e põem na rua. Está_ aqui uma: ganha CrS 
2.932 cruzeiros; tem desconto de INPS de 234 cruzeiros, e m-ãis 600 cruzeiros 
de desconto de transporte, ou seja, 900 cruzeiro-S São descontados entre INPS 
e transporte, restando-lhe 2 mil cruzeiros. Esta daqui, Sr. Presidente, é mãe de 
5 filhos e hã mais uma infinidade de casos como estes, mas trouxe apenas es~ 
es dois. 

Sr. Presidente, pediria a V. Ex• que deixasse de ler o Expediente da Casa 
e prestasse atenção a essas carinhosas palavras que vou dirigir a V. Ex•: elasjã 
não teriain o desconto do transporte, se apanhassem, às 4 horas da madruga
da, o caminhão da Confederal que passa por essa periferia de Brasília. São 
mulheres que saem de suas casas e vão para o meio das calçadas às 4 horas da 
madrugada, na escuridão, na chuva, no frio, no vento, -ao relento, sem pro
teção alguma, sujeitas aos assaltos dos criminosos sexuais e de toda essa cam~ 
bada de marginais que a[ está! Saem às 4 horas da madrugada para iniciar o 
trabalho aqui às 8 horas da manhã. É uma barbaridade! 

Sr. Presidente, isso não aCOntece no Palácio das Princesas, nem no Palá
cio dos Leões, nem no Palácio da Aclimação, nem no Palácio do lngá, nem 
no Palácio das Esmeraldas, isso ocorre no Palácio do Congresso! Hoje, nós 
damos 25% aos outros funcionários, mas; as desgraçadas, sem desrespeitá-las, 
nada têm. Eu as trato, Sr. Presidente, carinhosamente, sou daqueles que ve
nho aqui, sábado, e encontro-me com elas esparramadas por aqUi, descendo, 
buscando ônibus, a pé até a Rodoviária. Sr. Presidente, estão debaixo da chu
va, ao frio, com seus filhinhos que trazem por aqui, ganhando CrS 2.900,00, rece
bendo um tratamento de galé, pois descontado o que pagam pelo transporte e 
INPS ficam com dois mil cruzejros. Sr. Presidente, com dois mil cruzeiros só 
poderão sobreviver com treinamento de faquir! 

O Sr. Saldanha Derzi (MS) - Isso é com a Confederal. 

Estava dizendo, eu venho aqui aos sábados e vejo essa massa de mulhe
res! Que diferença há entre a mulher Senadora, ali, e elas, humildes, ganhando 
dois mil cruzeiros, trabalhando, de manhã à noite, comendo a marmita fria, en
frentando um transporte que lhes tira Cr$ 600,00? Diz a Confederal: Hnão, o 
transporte é gratuito"; mas elas têm de aparecer às 4 horas da manhã no Ga
ma, em Sobradinho, na Ceilândia e nessas terras de ninguém, por aí afora. 

Então, seria justo, seria humano que o Senado, que gasta tanto dinheiro 
em outras coisas, que gastasse um pouco mais numa composição com a Con
federal, que pudesse dar a estas brasileiras, mães de brasileirinhos, uma remu
neração melhor. 

Sr. Presidente, são crianças que vêm para aqui, roendo o pãozinho. Uma 
delas me disse: "Senador, eu comprava dois litros de leite, hoje, compro 
um só, porque faço deste um, dois". Isso-é uma coisa horrorosa! .. Eu ponho 
água no leite, para fazer dois Htros para dar aos meus filhos." Isso ê uma bar~ 
baridade, Sr. Presidente! Não é no Pará, não é no Amazonas, não é no Mara
nhão, nem ê no Mato Grosso, é aqui debaixo das escadas do Senado. t aqui 
que acontecem essas coisas! 

Estão aqui os dois contracheques, são 40 que eu guardei. Elas sabem que 
eu as defendo. Por qualquer falta, o representante da Confederal manda 
recolhê-las ao escritório e el~s estão desgraçadas. t como se fossem as galés, 
assim elas são tratadas. 

Sr. Presidente, isso ocorre aqui no Senado, debaixo dos nossos pês. En
tão, nós demos aumento justo, aos que saem de casa e daqui, festivamente, 
tranqUilos, vão para casa, saborear a gostosa bóia em casa. Mas as outras 
saem com __ seus filhinhos da idade dos meus netos, puxando-os pelas mãos, e 
encontram em casa, como elas me disseram, ao invés de um litro de leite, dois, 
mais um feito com água. 

Sr. Presidente, essa é.a carinhosa mensagem que faço a V. Ex•: chame 
esse pessoal da Confederal e peça-lhes para eles aumentarem um pouco o or
denado dessa gente. ~ prC:dso um pouco de atenção do Senado, pois elas fi
cam o dia inteiro limpando as paredes, os gabinetes, trabalhando dias e ho
ras, até sábado, e não têm o que comer em casa, porque pagam mil e cem cru
zeiros de aluguel, dos dois mil cruzeiros que recebem. ~aquela subumanida
de que precisa ser protegida, Sr. Presidente. 

E eu gostaria, no dia em que nós aprovamos 25% a mais no salário dos 
que ganham bem, que nós aprovássemos um pouco mais para aqueles que ga
nham o rninimum minimorum desta República, que é o salârio mínimo, pres
tando serviços no Senado Federal que faz as leis. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho. Faz soar a campainha.) 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Vou terminar, Sr. Presidente. 
Hoje vou enjoar o Senado. Pode ficar certo; até o fim vou enjoar o Sena

do. O Senado ou me dá a minha certidão ou vou enjoar o Senado até o fim e 
se não derrubar a sessão; ainda tem mais esta. (Pausa.) 

Sr. Presidente, agora o meu coração falando para o coração generoso de 
V. Ex•: eu, uma pobre andorinha forasteira, vou me abrigar sob as asas desse 
condor pernambucano. Veio-me aqui, esse São Francisco Xavier do Senado, 
não precisarei dizer quem é, veio aqui aduzir um argumento que é vital na mi
nha conclusão. Diz ele: "Por que não se faz uma comissão de verificação?" 
Essas empresas poderosas, Sr. Presidente, que ganham na intermediação des
ses serviços, fortunas, e pisam no pescoço das pobres brasileiras que só têm 
um direito- o de votar no Senador na época das eleições ou no Deputado ou 
no Vereador no seu Estado de origem. Elas só têm esse direito e nós só nos 
lembramos delas quando vamos buscar o votinho. 

Agora, Sr. Presidente, estamos assistindo a esta desigualdade trágica, em 
que o Senado é o vetar, o Senado ê o gerador e assistimos isso diante de nos
sos olhos. 

Desde o ano passado eu reclamo, Sr. Presidente, e elas continuam ga
nhando esse salârio, pagando esse transporte, aluguel Cr$ 1.100,00 nesses ca
sebres da periferia de Brasília e não têm os filhos a alimentação, nerit o leite, 
com os Cr$ 800,00 que sobram por mês- por mês- têm que viver de andra
jos naqueles sapatos cambadas, rasgados, rotos, com que vêm prestar serviço 
no Senado da República feito de mármore, de espelhamento, de estrutura me
tálica, de luxo e esbanjamento, esquecido de que hâ brasileiros como nós, Sr. 
Presidente, nascidos de mulher como nós, que são verdadeiros párias, viven
do aqui, como vivem, em galês, como nós os barqueiros do Volga, puxando 
rio acima esta embarcação, Sr. Presidente, que precisa um dia tomar uma ati
tude em favor dessa huma.nidade sofredora e quase amaldiçoada. 

O SR. DIRCEU CARDOSO (ES) - Agradeço o aparte de V. Ex• é a 
Confederal. Mas, então façamos uma coisa: paguemos mais à Confederal, 
para que ela pague mais um pouco a essas brasileiras sacrificadas. A Mesa es- to. 
tá aí para isso. Não falo isso só agora, já venho falando desde o ano passado, 
tenho falado sempre. 

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Continua em discussão o proje-

Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram conservar-se como estão .. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 13, DE 1980 
(N• 2.566-B/80, na Casa de origem) 

Reajusta os vencimentos e salários dos senidores da Câmara dos 
Deputados, e dá outras provfdênclas. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1 '? Os ~.tu ais valores de vencimentos, salários e gratificações do~ 
servidores em atividade, da Câmara dos Deputados, decorrentes da aplicação 
da Lei n' 6.627, de 2 de abril de 1979, são reajustados em: 

I- 25% (vinTe-e cinco por cento), a partir de }9 de janeiro de 1980; e 
II- 25% (vinte e cinco p·or cento), a partir de 19 de março de 1980. 
Parágrafo único.O perce-ntual fixado no item II incidirá sobre os valores 

resultantes do reajuste de que trata o item I. 
Art. 29 Os proVentos de inatividade ficam reajustados no mesmo per .... 

centual estabelecido no artigo anterior. 
Art. 39 As Classes das Categorias Funcionais integrantes do Plano di$ 

Classificação de Cargos, instituído pela Lei n9 5.645, de lO de dezembro~ 
1970, que poSsuam em sua estrutura salarial as referências 5, 6 e 7 da escala dé. 
vencimentos decorrente da aplicação da Lei n9 6.627, de 2 de abril de 1979' 
passam a iniciar-se na referência 8. ' 

Parágrafo único. Os servidores atualmente posicionados nas Referên
cias indicadas neste artigo ficãrri automaticamente localizados na Referência 
8 da respectiva Categoria Funcional. 

Art. 4• O anexo lli da Lei n• 6.325, de 14 de abril de 1976, fica alterado 
na forma do anexo a esta lei. 

Parágrafo únicO. Em decorrência do disposto neste artigo: 
a) a supressão e o deslocamento de referência não implicam que os ser .. 

vidores nela posicionados mudem de classe, sendo-lhes artibuída a referência 
inicial estabelecida no reescalonamento, excetuado o caso previsto no art. 39' 
desta lei; 

b) nas hipóteses do art. 39 e da alínea anterior, os aumentos por mérito 
obtidos pelo.servidor, até J9 de janeiro de 1980, na categoria funcional a qud 
pertença, serão aplicados desde a referência inicial em que ficar posicionado. 

Art. 59 O valor do salário~família a que se refere a Lei n9 6.517, de 11 
de março de 1978, fica elevado para CrS 120,00 (cento e vinte cruzeiros) em 
dezembro de 1979 e para Cr$ 150,00 (cento c cinqUenta cruzeiros) a partir de 
janeiro de 1980. 

Art. 69 As normas constantes dos arts. 39 e 49 desta lei servirão de base 
para a revisão de proventos. 

Art. 79 Nos cãlculos decorrentes da aplicação deSta leí serão despreza
das as frações de cruzeiro. 

Art. 81' A de,<;pesa decorrente da aplicaçãO cresta lei será atendida à 
CLmta das dotações constantes do Orçamento da União. 

Art. 99 E~ta Lei entrará em vigor· na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 

GRUPOS 

SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE 
OFICIAL E 
PORTARIA 
(CD-TP-1200) 

(Art. 49 da Lef n9 

CATEGORIAS 
fUNÇIONAIS 

b) Agente de 
Portaria 

de 1980) 

CCiDIGO __ REFERENCV\S DE 
VfNCIMENTO 

CD-TP-1202 Classe 
Especial -de 18 a 20 

Classe "C" -de 13 a 17 
Classe "B" -de 8 a 12 
Classe "A" -

. . . . . . . .. . . ·-· ~ -· ... ' ........ ~· ..................... -.. 
g) Agente de 

Serviços 
de Enge
nhar~a 

CD-NM-1013 Classe 
. Especial -de 37 a 39 

Classe "O" -de 30 a 36 
Classe "C" -de 23 .a 29 
Classe "B" -de 14 a 22 
Classe "A" -de 8 a 13 

I 
h) Auxiliar I CD-NM-1006 Classe 

OUTRAS ATIV! Operacio Especial -de 31 a 33 
DADfS OE N!- na1 cfê Classe "D" -de 27 a 30 
VEL 1'\tDIO 

I 
Ser-1iços Classe "C" -de 21 a 26 

(CD-NM-1000) Diversos Classe "B" -de 12 a 18 
Classe "A" -de 8 a 11 

i) Têcnico CD-NM-1005 Classe 
de Labo Especial -de 37 a 39 
ratõdõ nasse "C" -de 32 a 36 
(jorna- Classe "B" -de 24 a 31 
da 8 hs.) Classe "A" -de !3 a 13 

j) Agente de CD-r<M-1 033 Classe 
Cinefoto- Especial -de 33 a 35 
grafia e Classe "C" -de 27 a 32 
Mi crofil- Classe "B" -de 21 a 26 
magem Classe "A" -de 8 a 14 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se, agora, à apreciação do 
Requerimento n9 18/80, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de 
Lei do Senado n• 4, de 1980. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n9 
4/80, da Comissão Diretora, que reajusta os vencimentos ê proven
tos dos servidores do Senado Federal, e dá outras providências. 
(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição é Justiça 
e de Finançes). 

Sobre a mesa, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, cuja lei
tura será feita pelo Sr. 1'?-Secretârio. 

~ lido o seguinte 

PARECER N• 48, DE 1980 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do 
Senado n9 4, de 1980, que "reajusta os vencimentos e proventos dos 
servidores do Senado Federal, e dá outras providências". 

Relator: Senador Moacyr Dalla. 
A Comissão Diretora desta Casa é a autora do presente projeto de lei 

que ''reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Senado Federal. 
e dá outras providências. 

A proposição é justificada pelo fato de ter o Poder Executivo majorado 
os valores retributivos do seu pessoal ativo· e ínativo, mediante a edição do 
Decreto-lei no I. 732, de 20 de dezembro de 1979. 

Nas mesmas linhas dos aumentos deferidos aos servidores do Executivo, 
o projeto sob exame majora em 25%, a partir de 19 de janeiro de 1980, e em 
mais 25%, a contar de 19 de março desse mesmo ano, os níveis de retribuição 
dos servidores do Senado Federal, em atividade ou aposentados. 

Ainda consoante a disciplina do Decreto-lei n'? 1.732, de 1979, é o salário
família alterado para Cr$150,00 mensB.is, por dependente, e as referências da 
Categoria de Agente de Portaria são reescalonadas no níveiS da série prevista 
no referido diploma legal. 

A matéria, iniciada com base na outorga do art. 42, item IX, da Consti
tuição, atende, também, a imperativo do princfpio da paridade retributiva 
Ql.!e relaciona as ad~inistrações dos Três Poderes, conforme a preceituação 
dos arts. 98 e 108, § I' da Carta Magna. 

Assim sendo, o nosso parecer é pela tramitação do projeto, considerados 
os seus aspectos de c.pnstitucionalidade, juridicidade e mérito. 

_Sala das Com~s~õ_~, 12 de março de 1980. -Henrique de La Rocque, 
Presidente- J\1oacy

1
f Dalla, Relator- Almir Pinto - Raimundo Parente -

Cunha Lima - Bernardino Viana - Nelson Carneiro - Lázaro Barboza -
Aloysio Chaves. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O parecer da Comissão de Cons· 
tituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade do projeto . 

S.olicito ao nobre Sr. Senador Cunha Lima o parecer da Comissão de Fi-
nanças. - , 

. O SR. CUNHA LIMA (PB. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. 
Senadores: 

O Projeto sob exame elaborado pela Comissão Diretora desta Casa, ob
jetiva r~ajustar,_ nas mesmas bases deferidas aos servidores do Poder Executi-
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vo pelo Decreto-lei n9 1.732, de 20 de dezembro de 1979, os vencimentos e pro
ventos dos funcionâríos do Senado Federal. 

O reajustamento será de 25%, a partir de 19 de jànei~o de 1980; e mais 
25%, a contar de 19 de março do ano em curso. -

O salârio-família é atualizado em Cr$150,00 mensais, por dependente, 
corrigindo-se, ainda, o nível inicial de Categoria de Agente de Portaria, o 
qual passa à referência 8 da escala prevista no Decreto-lei n9 1.732, de 1979. 

A douta Comissão de Constifuição e Justiça oPfnOii-pela tramitação da 
matéria, por considerâ-la constitucional, jurídica e, no mérito, conveniente. 

Verificando-se que a despesa decorrente serâ atendida com recursos pre
vistos no Orçamento da União para 1980, e que a proposição ddlui de impe
rativo constitucional que obriga a paridade retributiva nas áreas administrati
vas dos Três Poderes, opinamos também, pela aprovação do projeto sob 
apreciação. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Completada a instrução da matéria, 
passa-se à sua apreciação. 

Em discussão o· projet6. 
Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra encerrarei a 

um Herodes injusto, há de prevalecer a inveja contra a inocência, a 
calUnia contra a verdade, a tirania contra a justiça e por mais que 
vos eSteja sãltando e bradando dent:IO no peito a consciência, não 
to-s· hão de valer seus clamores. 

O terceiro motivo de maior temor, que há no juízo dos homens, 
comparado copt o de Deus, é que no juízo de Deus as nossas boas 
obras defendem-nos, no juízo dos homens o- maior ingimigo que te
mos são as nossas boas obras. 

Se Abel fora como Caim, ele tivera os seus dias mais bem logra
dos. Não há maior delito no mundo que o ser melhor. Ao menos eu, 
a quem amara das telhas abaixo, antes lhe desejara um grande delito 
que um grande merecimento. Um grande delito muitas vezes achou 
piedade; um grande merecimento nunca lhe faltou a inveja. 

No juízo de Deus perdoam-se os pecados como fraquezas; no 
juízo dos homens castigam-se as valentias como pecados." 

Finalmente, diz o Padre Vieira que prefere ser julgado no juízo do demô
nio do que no juízo dos homens. 

O Sr. Lomanto Júnior (BA)- V. Ex' me concede um aparte? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA) - Pois não. discussão. (Pausa.) 
Encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pau- O Sr. Lomanto Júnior (BA) - O mau juiz é o pior de todos os homens. 

sa.) O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Muito obrigado, nobre Sena-
Aprovado. dor pela Bahia, Lomanto Júnior. 
A matéria vai à Comissão de Redação. Citei Vieira, agora enriquecido com o adenda que me dâ o nobre Sena-
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_ Com a palavra 0 nobre Senador dor pela Bahia, porque são passados praticamente dez dias, desde que co-

Jarbas Passarinho. meçamos esta sessão legislativa. Nestes dez dias, já se fez um grande esforço, 
0 SR. JARDAS PASSARINHO (PA. Pronuncia 0 seguinte discurso. principalmente na outra Casa, e àtravês de pubJicações nos jornais, parajul-

Sem revisãO do orador.) _ Sr. Presidente e Srs. Senadores: gar o Governo, julgar a administração que aqui nos cabe defender, como ai-
Acho que não serâ totalmente despropositado que eu me dirija- à Casa lamente comprometida com a corrupção. Nestes dez dias, organizaram-se os 

começando por let algumas passagens do sermão da "Segunda Dominga do blocos partidârios do Congresso, menos um, ou talvez mais um, como há 
Advento", de Vieira, que no rodapé da sua publicação tem esta explicação: pouco salientava o nobre Senador pelo Espfrito Santo, Dirceu Cardoso. 

Organizou-se o Partido Popular, cuja sigla PP, na interpretação de um ex-
"Este sermão, diz o Padre Antônio Honorati, é um dos mais arenista e hoje ardoroso PMdebista, significava partido do passado, ou parti

engenhosos e elegantes na ordem e na elocução. Desde a primeira do das raposas velhas. Eu diria, em termos de quantidade, talvez apenas um 
palavra atê a última, arrebata o leitor ao passo que o faz partido correspondente a uma sociedade por quotas limitadas. 
envergonhar-se de seus juízos temerários e injustos." Jã o PMDB é uma sociedade anônima, ampla, bem maior do que a socie-

É sobre 0 juízo dos homens, comparando ao juízo de Deus, que 0 Padre dade por quotas limitadas, e por. isso mesmo capaz de ensejar, no seu interior, 
Vieira produz uma das suas mais belas peças oratórias sacras. Diz ele, inicial- soma de conflitos mais evidentes. t provável que no campo ideológico tenha
mente, que num sermão anterior fizera referência ao julgamento de Deus mos, no futuro, o PMDB organizado desde os liberais, de formação admirá
como 0 mais severo e agora apressava-se em retificar essa parte do seu sermão vel, até os inarxistas, aos quais nós, do PDS, não admiramos; respeitamos, 
anterior. São palavras dele: mas não admiramos. Quanto aos PTBs, são dois; a luta estâ aí, numa como-

vedora corrida de velocidade em direção ao Tribunal Superior Eleitoral, para 
"Disse mais-, que esse juízo de Deus havia de ser o mais rigoro- ver quem primeiro recebe, como sigla, a herança e o espólio do saudoso Presi

so, o mais estreito, e o mais terrível. Ainda o torno a dizer, porque dente Getúlio Vargas. 
verdadeiramente assim é. Porém, hoje, por muitas razões vos pare- E a mim me coube, antes que este período legislativo se iniciasse, partici
cerã que ainda hã outro juízo mais terrível, ainda hâ outro juízo par de um debate em São Paulo, uma mesa-redonda promovida pela Folha de 
mais rigoroso, ainda hã outro juízo mais estreito que o juízo de S. Paulo, na qual travei conhecimento, pela primeira vez, com representantes 
Deus. E que juízo é este? É o juízo dos homens. Logo o juíz dos ho- do PT, do Partido dos Trabalhadores, trabalhadores que ainda hã pouco o 
mens é muito mãis temei-aso que 0-juízo de Deus"· nobre Senador Leite Chaves dizia representar nesta Casa; c: esqueceu-se de 

Estabelece, em seguida, as diferenças que no seu entender há entre os que também pretende o mesmo tipo de representação o ilustre Senador Hen-
dois juízos, de forma a justificar a sua nova posição: rique Santillo e acho que nem o PMDB, nem o PP, nem o PDS se acreditam 

.. Primeiramente 0 jUIZo dos homens-~ -nüi.IS temeroso que 0 ]Uf~ --expurgados da possibilidade de representar, também, trabalhadores brasilei
zo de Deus; porque Deus julga com o entendimento, os homens jul- ros. 
gam com a vontade. Quando entre o entendimento de Deus e a von
tade dos homens não houvera aquela infinita distância, , bastava só 
a diferença que hâ entre vontade e entendimento, para ser grande a 
desigualdade destes juízos. Quem julga com o entendimento, pode 
julgar bem, e pode julgar mal; quem julga com a vontade, nunca 
pode julgar bem. 

A segunda razão de o juízo dos homens ser mais terrível que o 
juízo de Deus, é porque no juízo de Deus geralmCntC ba-sta só o teS
temunho da própria cOnsCiência: no juízo dos homens a própria 
consciência não vale como testemunha. -

Vede que grande é a fidalguia do juízo de Deus. Apareceis dian
te do tribunal divino, acusam-vos os homens, acusam-vos os anjos, 
acusam-vos os demónios, acusam-vos vossas próprias obras, 
acusam-vos o Céu, a Terra, o mundo todo, se a vossa consciência 
vos não acusa, estais-vos rindo de todos. No juízo dos homens não_ é 
assim. Tereis a conSciência maiS -inocente qtie ii dC Abel, mais pUra 
que a de José, maiS justificada que a de S. João Baptista: mas se ti
verdes contra vós um Caim invejoso, um Putifar mal informado, ou 

Mas, encontrei naquela entrevista três professores universitários, três so
ciólogos da USP, representando os trabalhadores. E pensei comigo mesmo 
que ali estava o partido dos trabalhadores dos white colours e não dos blue co
/ours. Ali estava um partido de trabalhadores intelectuais- e que os hã tam
bêm, os trabalhadores que não sãO manuais, ê claro. O nobre Senador Henri
que Santillo, -apesar de haver desmentido, os jornais publicaram fartamen
te essa notícia com ele relacionada - queixava-se da atitude radical tomada 
por aquilo que os franceses c~amariam de g_auchisme, dentro do seu partido, 
atribuída a estudantes universitãrios que repudiavam a presença, no Partidos 
dos Trabalhadores, de qualquer r~presentante do Congresso brasileiro atual, 
uma vez que este Congresso, no entender desses ilustres jovens, não represen
ta senão a mais empedernida burguesia deste País. Eu não sei, em relação a 
esse vício de origem, a esse feio vício, qual teria sido, no partido dos trabalha
dores, a posição tomada pela inspiradora, que me parece atualmente a mais 
indiscutível dentre todas as outras, que é a jovem senhora Bruna Lombardi. 
Não sei se ela aceitaria ou não a representação do Senador Henrique Santillo. 

Nestes dez dias, entãÕ, vemos que se ofganizam os blocos partidários e 
somos nós, representantes do Governo do Presidente Figueiredo, colhidos 
por algumas acusaçõesjã um pouco diferentes daquelas anteriores. Claro! As 
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bandeiras principais foram perdidas. A grande tônica dos liberais, na luta 
pelo restabelecimento das franquias e liberdades individuais, já não tem mais 
grande sentido, hoje, como tinha ontem, quando, aqui nesta Casa, ouvimos e 
respeitamos, embora discordando das posições, adversãrios que lutavam, 
com risco do próprio mandato, para que essas liberdades fossem restabeleci
das. Hoje, é mais fácil. É mais fácil, inclusive, dar tom dramãtico_às palavras 
e dizer que se luta pelo restabelecimento daquilo que jâ foi concedido. 

Mas, não posso deixar, nestes primeiros dez dias, de ligar às palavras do 
Padre Vieira aquilo que se pretendeu na outra Casa e nesta fazer, como julga
mento do Governo. Um ilustre representante do PMDB, o nobre Senador 
Marcos Freire, na sessão do dia 6 de março, produziu palavras que vou repe
tir, vou reproduzir, vou citar: 

~·Por isso mesmo, solicitamos à Liderança do Governo que es
clareça quais as empresas e quais as pessoas que efetivaram ope
rações de depósito com moeda estrangeira, no Banco Central, em 
que montante e em que data, decorridos os trinta dias anteriores à 
maxidesvalorização procedida no dia 7 de dezembro ... " 

Até aqui, parece-me uma colocação irrepreensível. Há Uma dúvida e S. 
Ex•, em pleno gozo de seus direitos e das suas atribuições de Senador da Opo
sição, pede ao Governo que esclareça. Mas, não pede apenas que esclareça. 
Aí, começa a diferença- naquele tipo de julgamento entre o juízo dos homens e 
o juízo de Deus. 

r a: 

Diz ele: "Que a Liderança do Goveino que, aqui, tantas vezes, se sus
ceptibiliza, quando julga que estamos levantando suspeições sobre a 
honra governamental, esclareça, em especial, quanto foi depositado 
no Banco Central, especificadamente nos dois ou três dias anterio
res àquela desvalorização, estabelecendo urna comparação com a 
média de depósitos normalmente efetivados na respectiva carteira 
do Banco Central." 

"Solicitamos à Liderança do Governo que nos dê a relação dos 
contratos de câmbio, com respectivas pessoas tisicas ou jurídicas 
que patrocinaram essas operações de câmbio, fechadas nos dias an
tecedentes à maxidesvalorização: .. 

Essas, aliás, foram questões que afloraram pela imprensa inclu
sive por iniciativa da Associação dos Jornalistas Económicos de 
Brasília, e que não podem ser esquecidas principalmente neste ins
tante, em que o Congresso Nacional - e especialmente o Senado 
Federal - realiza a sua primeira Sessão Ordinária." 

Em seguida, S. Ex•, dizendo-se representante de um Estado pobre, decla-

.. Não podemos entender o silêncio do Governo, acobertando 
possíveis beneficiários de uma especulação criminosa se méritos teve 
aquela medida de desvalorização cambial, isto não poderia jamais 
acobertar quem quer que seja, fazendo com que a Nação assumisse 
os ónus de que particulares teriam se livrado." 

Eu já estou lendo as nptas taquigráficas corrigidas por S. Ex• o Senador 
Marcos Freire. Vou respeitar as correções que S. Ex• fez. 

Nisso, hã um aparte do Senador Evandro Carreira que pede que não se
jam apenas os dois ou três dias anteriores à data da maxidesvalorização, ao 
contrário, que se estendesse - diz ele - essa defasagem, o lapso de dois ou 
três dias desde a defasagem- as palavras são de S. Ex•- o lapso de dois ou 
três dias para um mês como falara anteriormente. "i! possível- agorajâ co
meçamos a entrar em juízo de valor, de julgamento- que esses aproveitado
res e usurpadores tenham se antecedido, de muito, para escapar a uma averi
guação de uma semana de antecedência" - Isto é, peça-se a relação, um mês 
antes da decisão maxidesvalorização. 

O nobre Senador Marcos Freire agradece o aparte e diz que seu colega 
tem toda a razão e, por isso mesmo, falaria no prazo de 30 dias, mas gostaria 
que fosse feito um cotejo dos depósitos feitos, sobretudo, nos dois· ou três dias 
anteriores à medida governamental, para que pudéssemos ver a referência em 
relação à média de depósito. E vou ler mais pausado agora, palavras de S. Ex~ 
.. 0 que é possíVel que, nas últimas horas, a coisa tenha assumido urna proporção 
descomunal". Peço aos meus ilustres pares que se recordem de que a maxides
valorização foi decretada numa sexta-feira, 7 de dezembro, e que, nessa mes
ma sexta-feira, houye feriado bancário. As duas providências foram tomadas 
conjuntamente. E, 48 horas antes, o Governo determinou uma minidesvalori
zação do cruzeiro, com a taxa de 2,06%. Esses dados são importantes para a 
análise do problema. 

Mais adiante, empolgado já agora na acusação, o nobre Senador por 
Pernambuco, ao responder um aparte do nobre Senador Dirceu Cardoso, diz: 
u Agradecemos o aparte do ilustre colega, e podemos adiantar, desde logo, ao 

--------------------------
ilustre Senador Dirceu Cardoso,- que alguém sabe e sabe precisamente quem 
depositou, quem lucrou, o quanto foi depositado, etc". E esta éxpressão: 
"Fala-se até em oito bilhões de dólares que teriam sido depositados". Ao que 
S. Ex• acrescentou em seguida, à mão, na correção· das notas taquigrãficas: 
"Quase 20% do que o Brasil deve ao exterior". Eu falei bilhões, ou seja, oito 
mil milhões de dólares que, segundo o Senador por Pernambuco, teriam sido 
depositados nas proximidades da maxidesvalorização. 

Depois, hã uma referência aqui um -pouco hesseana, em que S. Ex• diz 
que: "f: de se: repelir que mais ónus recaiam sobre as nossas costas, sobre as 
costas deste Brasil sofrido, deste povo sacrificado e que se cubra com o manto 
diâfano do silêncio uma operação desse tipo" - o que nos leva ao pobre ho
mem da porta do barzinho, só queria o manto diáfano da fantasia e fantasia 
não há nos números que vou ler. 

O Banco Central proporcionou-me os dados. Como eujâ havia prepara
do os dados relativos à semana imediatamente anterior à maxidesvalorização. 
Alertado por mim, S. Ex• o Senador por Pernambuco e S. Ex• o Senador pelo 
Amazonas, considerariam esse prazo como insuficiente para a análise global, 
na tentativa de mostrar um vazamento criminoso, o Banco refez os dados e 
tomou uma série de 31 dias. 

Passei às mãos do honrado Líder Paulo Brossard um documento que es
tá rubricado por um chefe adjunto do Banco Central e que contém aquilo que 
foi solicitado, especificamente, pelo Senador Marcos Freire. Dei o mesmo do
cumento ao líder dos trabalhadores brasileiros, o nobre Senador Leite Cha
ves, mas que, infelizmente, não pôde cá ficar. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço o nobre Senador Paulo 
Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Acabo de receber o documento a que V. 
Ex' fez referência; já lhe havia agradecido pessoalmente e agora o faço de 
público. ' 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Obrigado. 
E como apenas tive quatro vias, aJém da original, cometo a indelicadeza 

de não poder passar a cada··üm dos Senadores o documento em mão. Mas, em 
seguida, a Taquigrafia o terá e fará a reprodução. 

E, agora, o nobre Senador Dirceu Cardoso me aparteis. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, citado 
nominalmente em seu discurso, devo dar uma explicação rápida da minha in
tervenção no pronunciamento do nobre Senador Marcos Freire. Antes, po
rém, registrar que V. Ex• parece: Viera pregando na quaresma, com a intro~ 
dução ao seu discurso, ou então, a repetição daquele autor famoso nos dez 
dias que abalaram o Senado e não o mundo. Nobre Senador, quando tive co
nhecimento do vazamento procurei uma alta autoridade do Banco do Brasil 
no Rio de Janeiro, porque de fato achei a notícia desagradável p'ra todos nós 
brasileiros. Não que eu incrimine que tenha sido feito propositadamente, mas 
houve uma autoridade qualquer da intermediação das operações que vazou a 
notícia. Porque, ao que tenho notícia, sabido aqui nos altos gabinetes da Re
pública, houve uma empresa do Rio de Janeiro que havia lucrado com o va
zamento vinte milhões de cruzeiros. Então. disse-me a autoridade do Banco 
do Brasil: .. como é uma operação em câffibio paralelo, não há controle possí
vel. Não podemos, de maneira alguma, conseguir saber quem operou no mer
cado paralelo. O que V. Ex• pode fazer é uma investigação. Se o Governo per
mitir uma investigação, umá comissão que vá a estas empresas e levante os 
fundos financeiros dela, aí, poderemos chegar a uma conclusão. Ma, só o 
Banco Central, talvez, possa fazer isso". Mas, devo dizer a V. Ex• que esse foi 
o meu aparte. Não incrimino que tenha sido CriminOsO o v·azamento. Foi um 
vazamento interessado de uma parte qualquer e que proporcionou esse lucro 
fabuloso a duas ou três empresas do Rio e de São Paulo. Esse é o esclareci
mento que ousei prestar ao discurso que a Casa está ouvindo de V. Ex•. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Como não posso ter nenhum 
tipo de avareza em relação ao Senador Dirceu Cardoso, especialmente avare
za no sentido· de omitir~me de ler-lhe o que escreve, já eu lera o seu aparte 
também, e peço a V. Ex• que se precate. Aqui está mais uma declaração como 
juízo de valor. S. Ex' fala, a partir de um fato que para ele é concreto: houve o 
vazamento. Apenas, cm relação a nós, admite que seria um vazamento dirigi
do ou feito por pessoas que, numa escala hierárquica- de administração, pode
riam não ter o mesmo tipo de: lealdade que um Ministro de Estado deve ter, 
ou alguém. 

Eu poderia até me servir do aparte que também li de outra figura da mi
nha predileção, neste Senado, que é o nobre Senador Luiz Cavalcante, quan
do S. Ex• citou três ou quatro vazamentos de governos honrados, de governos 
probos, e um deles -lembro-me bem- do governo do Dr. Jânio Quadros, 
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O outro, citado pelo Senador Luiz Cavalcante, seria do Governo Castello 
Branco, e um terceiro seria do Governo Costa e Silva. Mas, apesar desta 
achega que poderia vir ao encontro do meu desejo de dar explicações ao Se
nado, por parte da exemplificação do nobre Senador Luiz Cavalcante, eu dela 
não me vou servir, e em relação à de V. Ex• vou com ela conflitar. 

O Banco Central pode, não somente pode como deve, seguramente, ca-

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Clemente Mariano, muito obrigado. Mas 
tinha preparado uma maxidesvalorização. Mas o Presidente foi informado de 
que houvera vazamento, e ele chamou o seu Ministro e imediatamente sus~ 
pendeu a execução da maxidesvalorização. Foi esta a homenagem que eu quis 
prestar e torno a prestar, agora, ao eminente brasileiro que foi João Café Fi
lho. 

~:~~:~u~~ tenha havido o indício de um vazamento de uma operação 0 SR. JARBAS PASSARINHO (PA) _Eu tambêm havia lido 0 aparte 

Chamo a atenção do nobre Senador Dirceu Cardoso para o fato de que o de V. Ex• pelo todo; tanto que fui capaz de memorizã-lo. E percebi que a ex
Senador por Pernambuco ao insinuar, aqui, a corrupção, falou em oito bi- plicação seria precisamente esta: primeiro ..:.... se pude deduzir bem das pala
lhões de dólares, que teriam sido depositados, para se beneficiar, em vinte e vras do Senador Luiz Cavalcante- um governante por mais probo e honra-

do que seja, um Ministro por mais probo e honrado que seja, ainda assim não 
quatro horas, em 30% de juros. Jã a pessoa do Banco do Brasil que falou com ficam indenes à capacidade de deslealdade adminiStrativa de um escalão se
V. Ex• refere-se ao m'ercado paralelo, que no caso seria o mercado negro, e es-
te, então, sim, estaria fora do registro dos bancos. Mas seria interessante um cundário; segundo, um político toma conhecimento e manda imediatamente, 
mercado negro com oito bilhões de dólares, inteiramente sem contabilidade. talvez apenas por rumores, mas baseado por rumores, sustar a operação. De 

maneira que isto reforça o que pretendo explorar, agora, à luz de cada núme-
Poderíamos ver ainda algumas exemplificações neSse campo, que consi- ro. 

dera secundário- e a ele chegarei depois- atravês do over-night. E, então, 
podermos ver se este tipo de mercado negro está indicado ou não no over
night. 

O Sr. Bernardino Viana (PI) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço o nobre Senador Bernar
dino Viana. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- E como ele poderia fazer, nobre Senador, 
a conversão desses dólares que adquiriu? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Exatamentc. 

O Sr. Bernardino Viana (PI) - Tinha que fazer a conversão em cruzei
ros, através do sistema bancário, autorizado a operar em câmbio. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Perfeito. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- E como ele poderia fazer a conversão? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Não poderia fazer de outro 
modo. Mas a sugestão que foi dada ao nobre Senador Dirceu Cardoso é que 
tudo isso se faz num imenso mercado negro, que seria, no fim, maior do que o 
mercado oficial. 

Vou ler números, nobre Senador Dirceu Cardoso. 

Vou mostrar a V. Ex• número por número. E peço atê ao nobre Senador 
Josê Lins, que dispõe de um dado a mais, já que o nobre Senador Dirceu Car
d~so foi aparteante, que passe às mãos de S. Ex• aquele documento que estã 
nessa pasta verde; é a mesma relação que passei às mãos do nobre Senador 
Paulo Brossard. 

Vamos acompanhar. Como é que o Banco Central nos ensina que uma 
operação dessas poderia ser detectada? Ora, se alguém quer explorar as facili
dades da Resolução n'~' 432 - que como sabemos permitia uma antecipação 
de colocação do débito em cruzeiro, para resgatar o débito em dólar- se al
guém quer fazer isso e dispõe de cruzeiros, ou se algu~m tem dólªres, pelas 
cambiais que possui, o que faria numa hora em que soubesse que ia haver 
uma enorme desvalorização do cruzeiro? Venderia seus dólares pelo preço 
oficial do dia ou esperaria que a maxidcsvalorização surgisse para vendê-los'? 
A resposta ê óbvia, ela entra pelos olhos de qualquer pessoa. 

E as retiradas seriam feitas? Ao contrário, as retiradas seriam mantidas, 
porque mantidas as retiradas, em seguida aquele dólar estaria valendo 30% a 
mais em cruzeiro, em 24 horas. Então, devemos ir aos documentos para veri
ficar retiradas e depósitos na Resolução n9 432. E devemos desde logo respon
der, tambêm, por antecipação a acusação feita pelo representante de Pernam
buco, indo ao movimento de câmbio. Os quadros estão aqui presentes. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Ouço o nobre Senador Luiz 
Cavalcante. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Meu eminente Lfdcr, a menção que V. E
x• fez ao meu aparte me obriga a dizer mais alguma coisa a respeito desse 
aparte, para melho~ explicar aos colegas que não ouviram, naquela oportuni
dade, quando aparteei o Senador Marcos Freire. Mas, o propósito exclusivo 
do meu aparte foi prestar urna homenagem, como disse, a um dos nossos, da 
nossa família, uma das maiores famflias do Brasil, essa famigerada famfiia 
dos políticos. Então citei três vezes em que possivelmente ocorreram vaza
IJ,lentos: Mas o Governo do Sr. Café Filho, ele da nossa famflla dos polfticos, 
'Visceral e congenitamente politico, e seu Ministro da Fazenda era o Professor 
Eugenio Gudin, que tinha preparado uma maxidesvalorização. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Clemente Mariano, Senador. 

Comecemos pelo movimento de câmbio, onde a especulação poderia ser 
claramente definida. No quadro que passarei à Taquigrafia, e que os nobres 
lideres têm em mãos- e o nobre Senador Leite Chaves ê também um homem 
oriundo do Banco do Brasil, como é aqui o nobre Senador Bernardino Viana 
-então, poderão acompanhar, evidentemente, com muito mais conhecimen
to de causa do que eu a leitura que vou fazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL) - Eminente Lfdcr, permita-me. (Assenti
mento do orador.) O Ministro da Fazenda do Sr. Café Filho foi mesmo o 
Professor Eugênio Gudin. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Tem toda a razão. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Eu receava que não fosse, tan
to me acostumei, aqui, às correções históricas do Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite o nobre Senador? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Com prazer. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Eu havia entendido que o nobre Senador 
Luiz Cavalcante (lZera referência ao Presidente Jânio Quadros, e entendi que 
se referia a fato ocorrido naquela Presidência. Tanto que quando S. Ex•, de
pois mencionou e prestou homenagem ao Presidente Café Filho, evidente
mente, eu lhe dei razão e fui atê S. Ex•, dizendo que corrigiria o meu equívo
co. Masjâ que S. Ex• trouxe a correção para os Anais, eu me associo, dizendo 
aqui o que já dissera a S. Ex•. Eu entendia que S. Ex• fizera referência à presi
dência Jânio Quadros. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Percebi o movimento de S. Ex• 
em direção ao Senador Luiz Cavalcante, e agora concluo que somente em 
matéria de dados históricos V. Ex• poderia ter no mãximo um equívoco de 
nomes, jamais de fatos. Foi o que se deu. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Assim espero que tal aconteça. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Então, gostaria que o Senador 
me acompanhasse, por obséquio, em relação aos números que aqui estão. 

A primeira coluna fala em compras para exportação, e a segunda coluna 
fala em vendas para exportação, no movimento de câmbio. Compras do lado 
do sistema bancário; banco compra, o particular vende. Ora, no dia 5 de no
vembro foram vendidos ao sistema bancãrio e, conseqUentemente, por este 
comprados, 93 milhões de dólares e fração. Depois, 49, 54, 41, 67, 14, c assim 
vêm os números, até chegar à data da minidesvalorização, que teve a finalida
de de iludir os que rumorejavam a respeito da maxi, no que, em parte. eu me 
aproximo do Senador Dirceu Cardoso, nesta fase. O Governo, talvez por ter 
sabido que se falava que podia haver esta ou aquela expectativa, no dia 4 de 
dezembro baixou uma resolução de minidesvalorização do cruzeiro no valor 
de 2,06%, em relação ao dólar. 

Note-se bem, no dia imediato, 5, ou no dia da desvalorização 5, as com
pras de câmbio cresceram para 147 milhões. O maior valor anterior, nos trin
ta dias, o maior valor anterior, corro aqui à vista, tinha sido no dia 5, 93 mi
lhões. 

Ora, então, a primeira evidência é claríssima. Quem dispusesse de 114 
milhões de dólares, 147 milhões no outro dia, esperaria ou não esperaria 48 
horas para gerar desde logo 30% de juros sobre esse valor? Por que vender? 
Por que vender perdendo 30%? Porque acreditou que o movimento de mini
desvalorização era real e que, se houvesse rumor sobre maxi, não era verda
deiro. 

Entretanto, entre a fase a que se referiU o Senador Luiz Cavalcante, fase 
histórica e a atual, ê preciso levar em consideração uma pequenina grande di
ferença. 
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Hoje as companhias se organizam; hoje elas têm os seus departamentos 
de análise, acompanham a flutuação de câmbio, detectam, por sensibilidade, 
aquilo que elas admitem que pode acontecer e jogam nessas possibilidades. 
Eis aqui quem jogou e perdeu, como pode haver quem jogou e ganhou. Mas 
mostrar uma desonestidade do Governo, na báse em que aqui se referiu, de 
oito bilhões de dólares, precedido da expressão cautelosa, ou supostamente 
cautelosa, fala-se, esta está definitlv<iiniriteTõfa-da cogitação, na compra do 
movimento de câmbio. Vejamos a venda. 

O Sr. PaUlo Brossard (RS)- V. Ex• me permite um aparte para um es
clarecimento? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Quem comprou os cento e quarenta e sete 
milhões de dólares? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- O sistema bancãrio. Aqui a co· 
locação, nobre Senador, é sempre ao reverso. Quando se fala em compra 
aqui, é o sistema bancário que compra, e é o particular que, detendo a cam
bial, vende. Então, eSSas pessoas que vederam, no dia cinco, cento e quarenta 
e sete milhões de dólares e, no dia seis, cento e quatorze milhões de dólares, 
por quarenta e oito horas ou setenta e duas horas, perderam a oportunidade 
de ganhar 30% sobre esse pequeno valor. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Pois não. 

O Sr. José Lins (CE)- Desejo, nobre Senador, apenas explicar exata
mente esse fato que é Tllndamental. As compras para exportação, nos dias 
antecedentes à maxidesvalorização, deveriam ter caído muito em caso de va
zamento de notícias. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Claro, pois é essa a idéia. Se 
houvesse vazamento, as compras caíam, todo mundo reteria o seu dinheiro e 
o banco não compraria. E, ao contrário, as c-ompraS ã.Uinentaram e aumenta
ram saltando, dos dias anteriores, de quarenta e seis milhões e de trinta e um 
milhões, para cento e quarenta e sete milhões e para cento e quatorze milhões. 

O Sr. José Lins (CE) - Ninguém iria entregar o seu produto por um 
dólar barato, sabendo que o dólar iria subir no dia seguinte. Ninguém iria ex
portar a um dólar mais baixo sabendo que no dia seguinte, pelo mesmo pro
duto, teria um preço em cruzeiros muito maior. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Somente receio um tipo de 
contra-argumentação radical. Não, soube, não fez para não provar a evidên
cia. Era a única explicação de alguém saber que ia haver um vazamento, ga
nhava 30% sobre 147 milhões de dólares, e não o fez ... 

O Sr. José Lins (CE) - Isso seria muito desprendimento. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite um -aparte, nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço o nobre Senador pelo 
Rio Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Conforme meu hábito, não interromperei o 
seu discurso, ao contrário, estou ouviiido-o com a amior atenção. Mas, 
parece-me conveniente faZer uma observação. Não estou emitindo um juízo, 
não estou formulando um julgamento; lembraria, apenas como uma provo
cação a sua análise, lembraria que toda a vez que existe uma desvalorização 
do cruzeiro, ou uma valorização do dólar, os exportadores, que estão com os 
seus negócios naturalmente por fazer, logo formulam os seus contr~tos. Por 
quê? Porque jâ se tornaram ma]s ou menos regular as épocas ou os períodos 
de desvalorização do cruzeiro e valorização do dólar. Logo após uma mini
desvalorização~ uma desvalorização, é natural que haja essa elevação nas ven
das, apareça essa operação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu me per
mitiria observar a V. Ex• que, se é que houve vazamento, vazamento é uma 
coisa, a publicidade geral é outra e que o grosso, digamos assim, das pessoas 
que trabalham com o câmbio, e que trabalham normalmente, não teriam tido 
conhecimento disto que, se tivessem, não seria vazamento, e sim seria uma 
notícia generalizada. Mais uma vez quero dizer que não estou formulando 
um julgamento definitivo, mas estou apenas fazendo_ esta observação. É que 
esses números não me parecem, só eles, concludentes. Por isto seria interes
sante, quer-me parecer, verificar os nomes das pessoas que teriam feito os de
pósitos, conforme foi largamente noticiado, e cuja veracidade eu ignoro, mas 
que fazendo os depósitos no Banco Central se teriam beneficiado com a maxi
desvalorização. Se V. Ex• me permitir, eu não o apartearei mais, para ouvi
lo. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Não me faça isso ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Tanto esta preocupação estava no meu 
espírito, que eu tomei a liberdade de perguntar a V. Ex•, numa das rápidas 
conversas que tivemos, se V. Ex• poderia dizer-me alguma cois:t E não che
gamos a conversar propriamente sobre isso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -Não pudemos. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Por quê? Porque, evidentemente, de duas, 
uma: ou houve ou não houve. Se Houve, as pessoas qu~ praticaram, ou que se 
valeram do vazamento, devem ser responsabilizadas. Se não houve, o maior 
interesse é do Governo em mostrar que não houve tal e que a notrcia, que foi 
veiculada, não tem procedência. Eu continuarei a oU:vir o eminente orador. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Veja V. l:x• quanto eu lastimo 
que seja regra de V. Ex• Dão apartear. É uma regra polida, mas que me priva 
não só do encanto de ouvi-lo, como às vezes de me servir do próprio argu
mento de V. Ex•. É melhor servir-me logo do que depois. 

Quando V. Ex• acabou de salientar que a uma minidesvalorização nor
malmente sucede essa entrega das cambiais, o que é irrepreensívelmente ver
dadeiro, V. Ex• reforçou o argumento que eu aqui sustento, porque houvesse 
da parte dos que dispunham de 147 milhões, de 114 milhões de dólares a me
nor suspeita de que a minidesvalorização não era sincera e ela não teria causa
do os efeitos que causou de elevar a compra, conseqUentemente, a venda das 
cambiais. Esta a primeira parte. Já ouvirei o nobre Senador pelo Ceará, e 
sinto-o pressuroso de trazer-me também, aqui, o seu auxílio. 

Quanto à segunda parte, já chamarei a atenção da Casa para a delicade
za do fato que lembra o nobre Senador Paulo Brossard. Ora, eu suponho que 
a nossa discussão cartesiana deve ser concluída, em primeiro lugar, por intei
ro. Trinta dias, três não servem, então, vã.mos a 30, vamos a 31. Acompa
nham este quadro gráfico para a interpretação visual de quem o queira. 
Cada gráfico referido é uma parte do quadro. Se os trinta e um dias se com
portaram como uma norma do comportamento do Banco Central, sem ne
nhuma discrepância, de que ainda se pode duvidar? Se nós vamos às incidên
cias dos fatos, as evidências provariam a favor ou contra? Provariam a favor, 
nesta coluna de Câmbio, no que estou tratando, mas ela, ainda, é residual. 
Vou fundamentalmente à 432, que foi aqui acusãdo. Aí, então, é o xeque
mate. O que nós verificamos, neste ponto, é exatamente o que salientou S. E
x•. Tanto os grandes comerciantes, que dispunham das cambiais em suas 
mãos, acreditaram que não haveria maxi que entregaiam no dia seguinte 147 
milhões e, no dia subseqüente, mais I 14 milhões de dólares. Em nenhum dia 
antes tinham-se aproximado desse valor no decorrer de um mês. O valor mais 
alto foi no dia 5 de novembro, 93 milhões. 

Ouço o nobre Senador José Lins, para prosseguir. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• jã de
monstrou, à sociedade, a sua tese de que não pode ter havido vazamento 
quanto ao conhecimento do aumento do dólar nos dias precedentes, com um 
mês de antecedência. O raciocínio de V. Ex• e os dados numéricos provam is
so, suficientemente. Mas, raciocinando por absurdo, se tivesse havido algum 
vazamento a conclusão que se tira desses números é que, esse mesmo não te
ria trazido prejuízo, ou malefício ao País, ou à economia nacional, nem tam
bém nenhum beneficio para as empresas. Essa é que é a realidade. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Entendo o aparte de V. Ex• 
Mas, permita-me meu nobre colega de liderança nem acolhê~lo. Porque o 
simples fato de acolher reforçaria a suspeição. V. Ex• disse por absurdoL Pois 
bem, então, me permita ler - é cansativo, mas o Senado Federal tem que se 
debruçar sobre este assunto - a seqUência dos valores. Começaremos no dia 
19 de novembro, mais de quinze dias antes da data da maxidesvalorização. 
Vamos admitir que alguém soubesse que daqui a dez dias haveria maxidesva
lorização: o que é que vimos? Compras de câmbio: 62 milhões no dia 20, 30 
milhões no dia 21, 19 milhões, nos dias seguintes; 47 milhões, 74 milhões, 56 
milhões, 45 milhões, 52 milhões, 39 milhões.,Uma análise perfunctória diria: 
aí esta a prova, ficou esperando a maxidesvá.lorização. Então com o dinheiro 
e o vendendo pouco. Aparece a minidesvalorização no dia 5 e, nesse mesmo 
dia, o número anterior, que fo_i de 31 milhões_ de dólares, ·pula para 147 mi
lhões de dólares. O que eu preciso provar mais'? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Com muita honra. mas quero 
prosseguir, porque há outro ponto que lhe interessa muito. 

O Sr._ Dirceu Cardoso (ES)- Nobre Senador Jarbas Passarinho, a exclu
são que V. Ex• faz de não ter havido vazamento citando os dados oficiais, do
câmbio oficial não socorre a minha dúvida. Permaneço nela, por isso quero 
indagar de V. Ex• o seguinte: aqui está provado que de fato -vamos dizer 
em tese- pode ter havido vazamento, porque, como disse o nobre Senador. 
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se todo mundo tivesse conhecimento disso seria uma enxurrada, uma inun
dação, não seria um vazainentO: 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -V. Ex• me permitirá um 
contra-aparte. Haveria um vazamento de algum padrinho do Banco Central 
que soubesse disso e que dissesse a um .Pobre amigo, que tinha apenas mil 
dólares. que aproveitasse, ou esse vazamento iria automaticamente para 
quem tivesse milhões de dólares na mão, para lembrar os tempos do Sr. Ja
bor, no Governo de Getúlio Vargas, por exemplo, um homem honrado, sem 
dúvida alguma - e eu acrescentaria sério, do Senador Luiz Cavalcante? O 
Dr. Getíilio Vargas era um homem honrado; no entanto, todos nós sabemos 
que naquela época um simples vazamento de informação de câmbio enrique
ceu um cavalheiro chamado Jabor, negociando com cale. Eu queria uma evi
dência dessas em números. Agora ficar em 10 mil dólares! V. Ex• vai esperan
do ver quando eu chegar na 432. 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES)- Este é o câmbio oficial e a compra de dóla
res foi no mercado paralelo. O Banco Central tem controle! A minha pergun
ta é esta: o Governo não vazou porque quis, foi um intermediário que notou, 
vai haver a maxidesvalorização. É o seguinte: nisto aqui não está o mercado 
paralelo? 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PA)- Senador, não pode estar o 
mercado paralelo. V. Ex• sabe que ninguém, no mercado paralelo, guarda o 
dólar no seu próprio cofre. Quero guardou, se deu mal. 

O Sr. Dirçeu Cardoso (ES)- No mercado paralelo o Banco Central não 
tem controle. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Cento e quarenta milhões de 
dólares? 

O Sr. Dirceu Cardoso (ES) --V. Ex• me permite? (Assentimento do ora
dor) Tenho uma filha no exterior fazendo pós-graduação a duras penas. 
Compro todo mês; amanhã vou <:omprar no rio 500, 600 dólares rio câmbio 
negro, no mercado paralelo. O Banco Central tem notícia dessa compra? 
Não, porque é no mercado paralelo. IssO foi comprado no merg~.do paralelo, 
não foi no mercado oficial. Esta ê que é a minha dúvida. Agora, não faço acu
sação que seja criminosa. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Peço a V. Ex• que cheguemos a 
essa dúvida em seguida. Porque não é possível, e eu me socorreria, aqui, do 
Senador Bernadino Viana e do Senador Leite Chaves, que são perítÕS em 
problemas de bancos, para fazer uma simples e preliminar pergunta: se é 
possível, num pais que exportou 15 bilhões de dólares e importou 15 bilhões 
de dólares, comparar o m-o-ntante de dólares oficiais com o montante de dóla
res que corre no mercado negro? Isto, em primeiro lugar. Segundo, se o vaza
mento se dava apenas para compra no mercado negro, quando tranqüilamen
te quem soubesse do vazamento e dispusesse de cambial, guardava a cambial 
na mão para o dia seguinte: É legítimo, absolutamente legítimo deixar de fa
zer o desconto no dia para fazer dai a três dias. Então é desviar o cerne do 
problema. 

Mas, prosseguirei, nobre Senador, e peço a V. Ex•, em especial, que ana
lise agora o quadro seguinte. O quadro seguinte é das vendas. Então, poder
se-ia dizer: está aqui, uma das provas é esta. Então, o mercado paralelo pode
ria ter funcionado e alguém poderia ter vendido dólares para que o mercado 
regular comprasse. 

Nesse caso, essas vendas deveriam ter crescido ao invés de diminuir; de
veriam ter crescido exatamente na expectativa da mãxi: vende agora para, 
dentro de 24/48 horas, estar com 30% de remuneração do capital. 

O quadro aqui está: as vendas exatarnente decresceram e não decresce
ram de valor unitário, não, mas decresceram de um valor bastante substan
cial, a tal ponto que no dia da minldesvalorização, na véspera da máxi, as 
vendas atingiram 38% na média de J mês, apenas. Acho que até que eu tenho 
medo de estar provando demais ... 

Agora, passemos à 432, porque viemos aqui a começar por uffi instru
mento, que era um instrumento paralelo que poderia socorrer as pessoas que 
não pudessem, na verdade, se desmascarar na 432. Na 432,_ o que é que deve
ria acontecer? Os depósitoS,-corno eu disse, deveriam decrescer na expectativa 
da maxidesvalorização para, tão pronto ela se desse, os depósitos estarem efe-
tuados. -

O que é que temos aqui? Nobre Senador Dirceu Cardoso, peço a V. Ex• 
que veja a coluna .. Depósito em Moedas Estrangeiras" -Depósitos - Re
solução n9 432. A minidesvalorização, que realmente iludiu o mercado, foi 
baixada no dia 5. Nesse dia 5, os depósitos eram de 34 milhões de cruzeiros. 
Na véspera da maxidesvalorização, os depósitos desceram para 120 mil dólaw 
res! Os oito bilhões de dólares são 120 mil dólares! 

O Sr. José Lins (CE) - Abaixo da média. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- E é, nem leve em consideração 
a média, são dois valores, aqui, que são anormais: um, no dia 22 de novembro 
e outro, exatamente, no dia 6 de dezembro. Ora, então jâ estamos limpando o 
terreno naquilo que é fundamental. 

Aqui, estamos com dados que para mim são definitivos, data venia da 
posição do nobre Líder Paulo Brossard. 

Vamos às retiradas, vamos agora analisar as retiradas. Nas retiradas o 
processo deveria ser o inverso. Não haveria o menor interesse. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite-me nobre Senador? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Eu não tenho o direito de duvidar de dados 
que V. Exf me diz que são oficiais. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Não foi nesse sentido que me 
referi. Mas, V. Ex• disse que, normalmente como é do seu hábito, reservava
se para uma análise posterior. E eu digo: já não preciso da anâlise posterior, 
porque evidentemente recebi, estudei e acreditei em quem me entregou os da
dos. A menos que isso seja uma bruta falsificação numérica, claro, e dada a 
público fica desmoralizada depois de amanhã. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Claro, é evidente. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Então, nas retiradas, Reso
lução n9 432, notewse bem, na véspera da minidesvalorização, houve um salto 
nas retiradas; retiradas que vinham com 11, lO, 18 milhões de dólares, atingi
ram 25 milhões de dólares. E, em seguida, quando se pensava que essas retira
das iam aumentar cada vez mais, na eSpera de ganhar não 2%, mas 30%, elas 
caíram de 25 milhões para 4 milhões e meio e para sete milhões no dia subse
qUente. E acabou a máxi e foram congelados os valores colocados na 432. 

Srs. Senadores, afora daí é que eu digo, por isso é que me inspirei noVe
lho Padre Vieira: os homens julgam até as intenções; enquanto Deus julga as 
obras e as ações. E as intenções estariam aqui. Teria havido vazamento? Ago
rajâ não seria, propriamente, para as grandes multinacionais que não se inte
ressariam em ganhar um milhão ou dois milhões de dólares, mas haveria, cer
tamente, alguns bilhões de dólares guardados em caixa, em casas, para serem 
jogados nessa hora. Isso não tem o menor sentido. 

Disse, ainda hã pouco, que quem guardou dois milhões, três milhões de 
dólares deuwse mal, porque ensejou operações de assalto à casa porque, isto 
sim, acabou sendo um vazamento que acabou sendo do conhecimento do 
público. 

Ora, deixo, portanto, esses dados à consideração da ilustre Bancada do 
PMDB, na figura do seu líder, e me proponho a dar qualquer explicação sub
sidiária ou complementar. 

E encerrarei, Sr. Presidente, essa primeira fase da mh;ha atuação, recon
duzido pela confiança da minha Bancada, hoje menor quantitativamente do 
que aquela que eu saudei no dia 5 de dezembro, dessa mesma tribuna para, 
entretanto, dizer que é firme propósito nosso não deixar nenhuma dúvida em 
relação às acusações que a nobre Oposição aqui flzer. b evidente que as acusa
ções devem ser feitas com responsabilidade, jâ que se inverte por um pro
cesso, até certo ponto, nefasto para nós do Governo, o velho princípio de que 
quem acusa dá as provas. Aqui se inverte; acusados, difusamente, somos obriw 
gados a nos defender concretamente. Isto, evidentemente, se usado por uma 
forma excessiva equivaleria a imobilizar a minha Bancada e a imobilizar o 
Governo a cada sugestão dessas. 

Ontem à tarde, ouvi um homem probo também aqui;- aliás, só encon
tro homens probos neste Congresso. Mas, me refiro assim, porque vou-me li
gar, em seguida, ao que ele disse. O nobre Senador pelo Paraná fez um dis
curso em que S. Ex•, ao tratar como repercussão de uma acusação feita na 
Câmara, da maneira mais grosseira pOssíVel, tentando atingir, inclusive, não 
apenas o Ministro Amaury Stábile mas, também, pessoas da família do Presi
dente Figueiredo, disse o Senador José Richa: 

"Pelo que se lê nos jornais. de hoje," S. Ex• disse isso ontem 
aqui - .. Pelo que se lê nos jornais de hoje, parece que a transação jâ 
está encerrada, se esgotou, não houve negócio. Mas, Sr. Presidente, 
o simples registro já valeria a pena, e, mais do que registro, seria a 
meu ver importante vOltar a abordar a matéria, porque pode ser que 
se previna com relãÇão a outras enormes provações iguais a esta 
que, se deixam muito a desejar no plano legal, seriam um desastre 
no plano moral." 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• me per
mite? Eu ia dar o meu aparte sobre a primeira matêria que V. Ex• estava con-
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cluindo. Quando me preparei para formülar o pedido de aparte, V. Ex• jâ ti
nha exaurido a primeira parte, mas o meu aparte ainda visa sobre a primeira 
matéria. 

O SR.JARBAS PASSARINHO ( PA)- Vou ser muito brevesobreisso 
e pediria a V. Ex• um minuto até que completasse a frase; em seguida, o tem
po é todo de V. Ex•, o que muito me honra. 

A colocação do nobre Senador José Richa, veja-se o cuidado, a cautela 
honrada, o negócio não -foi feitO. Entretanto, como lã na Câmara um repre
sentante do Paraná insistia que o negócio poderia ter sido feito e, se tivesse 
sido feito, um escândalo enorme seria, então se traz à baila o negócio e este 
negócio vai ser também aqui esmiuçado, ponto a ponto, pela Liderança do 
Partido Social..., 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Social...? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- ... melhor, do Partido Demo· 
crático Social. Social ele é, e democrático, tambêm. 

De modo que esperamos que assim acçmteça. Assim como eu li, em 
Campinas, o PMDB, nobre Senador Paulo Brossard, escrito de uma maneira 
muito interessante: um p, minúsculo, que mal se via, seguido de um MDB 
maiúsculo que se vê até sendo cego. Então, são artificias que se utilizam para 
caracterizar velhas lembranças. 

Aqui, diria apenas, nobre Senador Leite Chaves, que acho que qualquer 
tentativa de negócio que haja, sobretudo se ela não tivesse sido corretamente 
empreendida, ela não pode valer como um instrumento de acusação. Então, 
acusa-se por aquilo que não foi feito. E, infere-se daí, que deverã ser feito, 
não fosse talvez algum escândalo impeditivo, e assim por diante. Ora, isto é 
uma colocação que não me parece muito certa. 

Ouvirei o nobre Senador trabalhista e, em seguida, concluirei falando, 
também, sobre outro assunto que foi lançado sobre o nosso rosto, na velha 
maneira de nos atribuir falsificações de dados; a poliomelite e a figura de um 
PrêmTo Nobel, que é o Sr. Albert Sabin. 

Ouço o nobre Senador pelo Paranâ. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador, V. Ex• fei aí a defesa do Governo 
de forma serena e com base num documento que não pode ser refutado à pri" 
meira vista, jâ que é um documento do Banco Central. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Pode ser, como? 

O Sr. Leite Chaves (PA) - Não pode ser refutado, é um documento ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ah! Sim. Entendi imputado. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Mas essa matéria, seguramente, voltará a de~ 
bate nesta Casa. Mas, a minha pergunta a V. Ex• é a seguinte: há informações 
de que muitas organizações brasileiras, que obtiveram financiamento no exte~ 
rior em dólar e para pagamento em dólar, com opção de, a qualquer tempo, 
converter esse pagamento em cruzeiro, terem, às vésperas, ou dias antes da 
desvalorização do cruzeiro, terem optado pela forma do pagamento em cru
zeiro. E isso não teria sido apenas um contrato ou uma empresa. Queria sa
ber, de parte de V. Ex•, se tem conhecimento de algum fato nesse sentido. Se, 
na antevéspera, algumas grandes empresas nacionais, devedoras de grande 
soma em dólar, mas que teriam a opção de fazer o pagamento também em 
cruzeiro, quando assim o desejassem, mediante alteração do contrato, não te
riam optado pelo pagamento em cruzeiro, de tal sorte que, assim agindo, 
passariam a ser beneficiârias de 30% sobre o valor da dívida; isto é, a dívida 
que haveria de ser paga por elas em dólar, terminaria sendo paga em dólar 
pelo Governo, já que elas haviam optado pelo pagamento sob a forma de cru
zeiro. V. Ex' tem conhecimento de fato dessa_ natureza? 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Mas, nobre Senador pelo Estado do Pa
raná, ela não teria que fazer o fechamento de câmbio, para poder pagar os 
dólares, transformar os dólares em cruzeiros? Ela não tinha que fazer o fecha
mento de câmbio pelo Banco Central? 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Não, porque era dívida para pagamento fu
turo. 

O Sr. Bernardino Viana (PI) -Porque ela depositava o dinheiro, aqui, 
em cruzeiros, para o Banco, aqui, pagar lá, ou ao contrário. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Não. Nós vamos dar um exemplo: firmas que 
contrataram financiamentos - digamos - seiScentos milhões de dólares, 
para p'agamento em prestações sucessivas e futuras.--Então, prevendo ousa
bendo de antemão dessa desvalorização, optaram: foram ao setor e disseram: 
"Bem. eu quero que a minha dívida seja paga em cruzeiros". Faz-se a conver
são em cruzeiros, no dia, e ela passa a ser devedora da obrigação, não mais 
em dólar, que ela pagaria com obrigações de 30%, e sim, em cruzeiros. 

• 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Nobre Senador Leite Chaves, 
por favor não esqueça a minha presença, aqui. Fui eu que deu aparte a V. Ex• 
e estou aqui ávido para receber a palavra de V. Ex• 

O Sr. Leite Chaves (PR)-~ só para saber de V. Ex• tem conhecimento 
de que houve algum caso, ou mais de um caso. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Não, não houve. Mas como V. 
Ex• disse que houve eu espero que V. Ex', um homem que todos nós respeita
mos pela compostura, traga as evidências. Não precisa prova, algumas evi
dências. Apenas insistiria em dois pontos, para ser repetitivo é um pouco de 
Gesta/t, talvez, mas é importante. 

O nobre Senador por Pernambuco foi claro. Aliás me reservei algum 
tempo pensando que seria motivo de um discurso próprio do Senador Bros
sard que, ainda há pouco, referiu que, ao nos encontrarmos, S. Ex• me fez 
essa indagação a respeito do possível vazamento. Não pudemos conversar 
porque, em seguida, a imprensa ãvida de testemunhar nosso encontro não 
permitia que conversássemos o assunto que não poderia ser naquele instante 
transmitido a ela. 

Mas o nobre Senador Marcos Freire disse coisas que não estou vendo 
nenhum de seus colegas defender. Ele chamou aqui, por exemplo, o que eu 
disse 

"medida governamental para que pudéssemos ver a referência 
em relação à média de depósitos porque é possível que nas últimas 
horas a coisa tenha subido a uma proporção descomunal." 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) -Imagino o nobre Senador por 
Pernambuco falando neste descomunal, com a vasta cabeleira que S. Ex• tem, 
causando os efeitos que causa nos palanques. Nas últimas horas- permito 
com prazer, nobre Senador Paulo Brossard, mas só para concluir aqui - e 
em seguida fala-se, e S. Ex• se referiu, onde ele então, em contra-aparte ao Se
nador Dirceu Cardoso, admitiu a hipótese de 8 bilhões de dólares terem sido 
deposítados - e estamos aqui com os dados do depósito. 

O Senador Leite Chaves, que é um homem de banco, e que é de Opo
sição, sabe que o Banco Central jamais me daria um documento falsificado. 
Isto seria não apenas ignominãvel, como-o fim da credibilidade de uma orga
nização como esta. 

Ouço o nobre Senador pelo Rio Grande do Sul. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Como V. Ex'" fez referência aínda agora ao 
Senador Marcos Freire, aperias queria dizer, para que os Anais registrassem, 
que S. Ex' não se encontra em Brasflia e por isso também não estã no Senado, 
neste momento. 

O SR, JARBAS PASSARINHO (PA)- Nobre Senador Paulo Bros· 
sard, temos pelo menos entre nós dois uma prâtica que me parece bastante 
boa; V. Ex•, gentil que é, faz-me saber sempre quando vai me agredir e eu, 
que aprendi a gentileza com V. Ex•, devolvo-lhe a informação quando 
precisã-la. Mas não fui avisado, nem pelo nobre Senador Marcos Freire, nem 
ontem por esse ardoroso Líder do PP, que seria objeto de discursos deles, no 
dia tal ou dia qual, a apreciação sobre o Governo, razão pela qual também 
não me sinto obrigado a aguardar. Mas registro o fato. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Mas, de qualquer sorte, entendi do meu de
ver informar a V. Ex' e à Casa que o nobre Senador Marcos Freire aqui não 
se encontra por estar ausente de Brasília. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Tanto que, se aqui estivesse, 
com cetteza; estaria sustentando seu ponto de vista no plenârio, mesmo con
tra os números. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Ouço o nobre Senador José 
Uns. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Líder, entendi perfeitamente a dúvida do 
nobre Senador pelo Paranã, Senador Leite Chaves. Também tenho em mãos 
documento do Banco Central sobre a suposta hipótese levantada por S. Ex• 
Ele se refere aos movimentos relacionados com a circular 230, ou seja, relaN 
cionados com as operações da meia três, que se referem a empréstimos ban
cârios ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Mas, por favor, V. Ex• sabe 
isso melhor do que eu. Esses seriam os caminhos menos indicados para expe
culação, a 63 exige mutuário ... 

O Sr. José Lins (CE) - Exatamente . 
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- ... é absolutamente impossível 
fazer. exige o mutuário, é uma operação combinada. 

O Sr. José Uns (CE)- Fica assim complementada a resposta de V. Ex'" 
ao Sr. Senador Leite Chãves. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Agora concluirei. 

Sr. Presidente, meus nobres colegas, apenas para mostrar como, na pres
sa de acusar, muitas vezes~ a Oposição nos proporciona tardes brilhantes, tai
vez, corno a de hoje- modéstia à parte. Note-se, por exemplo, esta parte do 
discurso do nobre Senador Marcos Freire: .. o todo poderoso Ministro-da Fa
zenda, ou até agora recentemc;:nte uma autoridade insuspeita, não pOlítica, 
um cientista mundial, Pf6fesSor Albert Sabin, disse que até as estatísítcas da 
poliomielite foram enganosas, foram falsas, -e que milhões de brasileiros tal~ 
vez tenham ficado defeituosos porque o Brasil resolveu vender ao exterior a 
imagem de que tinha resolvido o problem-a dessa dolorosa doença". 

Note-se aqui a crueldade que se pratica para com a imagem do Governo. 
E um maniqueísmo um pouco primário. O Governo é tãó mau; o-Governo é 
tão insensível, é tão aético, que ele prefere ter Um contingente de mUtilados ou 
mortos, sem disso tomar conhecimento, desde que fraude, engane, viole c 
minta nas estatísticas oficiais r 

Mais ainda, aqui no mesmo dia, o nosso ardoroso Senador Eva.ndro 
Carreira apanha a idéia no ar e acrescenta mais a1gurií8.s de suas ardorosas 
palavras. Primeiro, diz ele que não merece nenhuma credibilidade os dados 
do GovernO. EntãO nãá-poderiioS discutif naàa;-porque aquilo que o Gover~ 
no apresenta través do IBGE, aquilo que ele apresenta através das estatísticas 
oficiais, que são estatísticas recebídas dos organismos mundiais, para o nobre 
Senador pelo Amazonas nada vale .. 

Em seguida diz ele: .. O. professor Sabin denuncia publicamente que os da
dos sobre a poliomielite foram adulterados, fraudados, mentidos, escamotea
dos e enviados_ à ONU. 

A Folha de S. Paulo, na primeira pãgina· de sUa edição de 5 de março últi
mo, destaca a manchete: 

"Governo Médici mentiu sobre a pólio, diz Sabin", e logo abai
xo desta manchete estava a afirmação: .. o professor Albert Sabin, 
descobridor da vacina contra a poliomielite, acusou ontém o Gover
no do ex~ Presidente Garrastazu Médici de ter rn-anipui&do dados re
ferentes às condições de saúde no Brasil, etc." 

Estas afirmações são totalmente falsas e boa paríe do restante 
da reportagem é uma distorção do que !!u disse. Fiquei_chocado com 
o fato de que um jornal importante c.orÍ'lo a Folha de§ Paulor.púdes
se ser culpado de um tal quebra da ética jornalística. o que eu disse 
foi que as estatísticas sobre pólío, no Brasü; Cram coletadas po-r 
duas instituições' diferentes (FIBG E e FSESP), com grandes discre
pâncias nos resultados. 

Conseqüentemente, não era possível depender delas como indi~ 
cação da real magnitude do problema no Brasil- o que foi correta
mente reportado por outros jornais. 

As .declarações a mim atribufdas pelo seu jornal me causaram 
profundo aborrecimento, e assim por diante. 

A Folha de S. Paulo, entretanto, declara possuir fitas gravadas com as 
declarações do Professor Albert Sabin. 

Não creio, de modo algum, que o Professor Sabin po_ssa ser um mentira~ 
so; n.ào creio que o Professor Sabin possa estar à cata de um DAS de um Mi
nistério "a" ou "b" para poder sobreviver e, conseqUentemente, precise des
mentir aquelas acusações que ele, por acaso, houvesse feito ao Governo brasi
leiro. No máximo POderá -fer havido af uma discrepância de interpretação. 
Como S. Ex• diz que os outrosjOI-nalS fCporfaram -corretamente o que ele dis
se, e como tenho a convicção de que a Folha de S. Paulo é _um jornal corfeto, 
ficaria, no máximo, entre nós, a dúvida entre o que o Professor Sabin disse, 
em inglês, e aquilo que teria sido traduzido do inglês, com perspectiva do ve
lho tradutório e traditódo. 

Mas, a mim, de qualquer maneira, vale como prova final a palavra de S. 
Ex• e a explicaçào_que eu daria, em seguida, pelo Ministério da Saúde. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Ouço o nobre líder Paulo 
Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Também o Senador Evandro Carreira não 
se encontra em Brasília, e por isto me obriga a lhe dar este aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Não estou fazendo uma malí· 
cia de oratória, para provar quantos estão fora de Brasília. 

O Sr. Pa~lo Br.ossard (RS)- Apenas pa!a dizer o seguinte: V. Ex'" sabe 
que esse noticiârTo não foí, digamos,- irlventado no Senado. Ele foi amplamen
te divulgado pela generalidade dos jornais, a começar pela Folha de S. Paulo, 
que V. Ex• mencionou. Eu também tomei conhecimento do desmentido do 
Professor Sabin, aliás divulgado pela Folha de S. Paulo ... 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Pela Folha de S. Paulo, gue 
insistiu em dizer que as Palavras haviam sido pronunciadas. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- ... que, como V. Ex• observou, alude à exis
tência de fita que teria gravado as palavras. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Isso eu já vi na coluna do hon· 
rado jornalista Rui Lopes. Ena Folha, ao ler a Folha, de que a Folha rebateu o 
desmentido e declarou que as palavras haviam sido afirmadas. Então, ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Se V. Ex' me permite, nobre Senador (as
sentimento do orador) é uma questão de verificação material. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Mas, não é. Não me parece 
que seja. -

O Sr. Paulo Brossard (RS) - De qualquer forma. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Para mim, nobre Senador, não 
é. Se este homem declarou, numa carta escrita, casado_com urna brasileira, 
como é, um homem da maior respeitabilidade no mundo ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Sem dúvida. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- ... que não disse isso, o máxi
mo que eu posso atríbuir é que ele pode ter sido infeliz numa palavra inglesa 
que utilizou. ·-

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Mas, ainda, nobre Senador. .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Isso, para fazer honra à Folha 
de S. Paulo, que também não iria inventar... 

O Sr. Paulo Bro_ssard (RS)- Claro. Por isso que eu disse, nobre Sena
dor, é uma questão de verificação material. Mas,_de qualquer sorte, V. Ex• há 
de convir que; quando do pronunciamento feito, nesta Casa, não tinha havi
do desmentido do professor Sabin. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Evidente. Não houve nem tem
po. É isso que est~u dizendo a V. Ex•; é a pressa, é o açodamento no ataque, é 
a facilidade com que um homem "dispondo de um mandato, supõe que pode 
insultar a dignidade de um gOvernante, só porque ele é governante e o outro 
se chama representante do povo. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- De qualquer sorte, os Senadores que discu
tiram os assuntos se basearam em farto noticiário jornalístico. Se este foi in
correto, é evidente que a crítica perdeu o seu pressuposto. 

O SR. J ARBAS PASSARINHO (PA)- Crítica a quem? A crítica a que 
me refiro é exatamente a crítica ao Governo brasileiro que teria fraudado, 
mentido. De resto, V. Ex~ verifica que nem seriam palavras que a Folha atri~ 
buiu ao professor Alberto Sabin. Ele não ia dizer "mentiu, fraudou, escamo
teou". O que ele diz e o Ministério da Saúde confirma, é este dado: 

"Entre 1968 e 1974, houve simultaneamente dois sistemas de 
informação sobre poliomielite no Brasil, ambos sob a responsabili
dade do Ministério da Saúde. 

O primeiro, instituído alguns anos antes, funcionou através de 
convên.io entre a Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística 
(DNEES), do Ministério da Saúde, e a Fundação IBGE. Tal siste· 
ma, denominado .. campanha estatística", destinava~se fundamen
talniente, ao cadast~amento de Serviços Oficiais de Saúde em todo o 
País. Um dos itens constantes de extenso formulârio, submetido 
anualmente, pelos agentes municipais do IBGE, aos dirigentes des
ses serviços, referia-se ao número de casos de algumas doenças 
transmissíveis, entre elas a Pol1omielite, qui haviam sido registrados 
no ano anterior. Os dados coletados eram consolidados na DNEES 
do Ministério da Saúde, sendo então devolvidos ao IBGE para 
publicação no Anuário Estatístico do Brasil." 

Ora, havemos de convir que o IBGE entra nisso C!JmO relator, porque a 
mesma pessoa que vai contar quantos pés de couve numa agricultura de sub
sjst~I_1CÍa existem, quantos professores existem num colégio rural, não pode 
ter a capacidade interpretativa sabre os dados; é meramente coletora. 

Continua a nota do MiníStério da Sallde: 

"O segundo sistema de informação consistia de notificações às 
Secretarias de Saúde das Unidades da Federação, que a partir de 
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1968 passaram a ser transmitidas à Fundação SESP, em base sema
nal, para publicação no Boletim Epidemiológico. 

A comparação entre os dados obtidos pelos dois sistemas mos
tra grandes divergências, com relação a todas as doenças, inclusive a 
poliomielite. Em 1974-75, discutiu-se em profundidade esse assunto, 
sendo observado que: 

1. os dados coletados através de convêrlío com o IBGE, ape
sar de cobrirem uma área de notificação nlais extensa, não recebiam 
crítica estatística dos órgãos técnicos ·das Secretarias de Saúde. A 
nível do Ministério da Saúde {DNEES), a crítica era feita apenas 
com relação a uma doença (varíoJa), para a qual havia um progra
ma vertical de erradicação em andamento; 

Ainda há dias, por exemplo, conheci uma casa de benemerência social, 
onde uma criança apresentou sintomas de uma doença infecto-contagiosa, fo~ 
levada ao hospital e o primeiro diagnóstico era de meningite meningocócica; 
72 horas depois provou-se, pela análise crítica dos dados, inclusive de labora
tório, que não era meningite, nenflTieTiingite comum. Então, uma informãção 
precipitada pode, evidentemente, contaminar os dados que um coletor do 
IBGE recebe, agora, daí para se dizer que o Governo brasileiro preferiu ver 
milhares e milhares de crianças mutiladas ou mortas, para fingir números, é, 
evidentemente, urna acusação que se faz.baseada naquilo que o Padre Vieira
disse e eu li. 

Sr. Presidente e Srs. S_enadores, acho que parte do entulho foi varrida. 
Reserve-me para trabalho igual, posteriormente. 

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

Documento a que se refere o Sr. Jarbas Passarinho em seu discurso.: 

Unid.:J.c!c: US$ l-000 

t·:ovnu::~no DE CÂMBIO I DEPOS ITOS EH HOED!\S ESTRJ\tlG"C I!t-\5 __ 

~0\'/ C O H P ~AS V r. N. D A S F""., .. (*) n J: T I R A D A > 
DEZ ·A Ei:!''Qn:','r"=o Fl}!/'\1\CGITlJI.S • A !HPO:rrr..c:f.O FD!i\KCE!P2\S ru:.s~NO 432 §.! CI!\C.tl? 230 § nr.s.N9 -132 CIP.C.t.'? 230 

5 ... E·.!-.2!. 72.3 66 55.1B9 86.216 7.216 20.457 8.0 85 S. 806 

6 49.652 38.6 2l 4L08B 59.036 1.326 3.937 L J08 930 

7 54.934 51.001 ! 117.199 92.629 1.399 23.715 2 .lO 3 7.909 

8 41.930 105.320 4 6. 49 8 58.237 3.667 S.lt:i-8 20 484 

9 67.446 117.135 56.949 1<13.326 1Ll47 7 • .-:ao 750 2.430 

112 14.329 134.931 17.934 146.105 12.506 G. 4 55 566 1.592 

\ 13 

26.807 13.044 41.312 23.919 23.537 6 ~ 264 l. 765 3. 573 

H 13.825 64.986 116.574 114.413 43.742 9.225 4. 405 4. 501 

16 9.970 47.013 78.676 31.173 2L 886 10.151 825 2. 509 

19 7. 804 120.603 10.614 89.99 5 16.827 3. 285 1L160 4. 2 JS 

20 62.100 76.337 36.817 24.094 4.115 2. 956 6.949- 1.678 

2l 30.016 40.197 67.458 68.187 l. 318 2.835 10.207 2. 260 

22 19.098 35.916 7. 27 9 49.788 31 4. 462 4. 825 3. 787 

23 47.386 19.951 47.234 64.002 1. 437 8.243 3.6_05 11.686 

26 74.545 23.072 82.259 56.803 30.624 14.989 18.558 3. 992 

27 56.199 14.583 106.940 28.018 18.526 6.052 1.112 2. 716 

28 45.652 28.169 59.009 76.062 11.9 30 10.236 L 9 30 365 

29 52.59 o r3.552. 149.621 99.061 18.602 10.976 - 1. 815 

'30 39.159 12.995 59.771 41.620. 37.734 16.977 4. 402 2.236 

3 46.604 9. 892 80.097 46.166 22.611 13.652 3. 371 2. 084 

4 31.063 61.641 83.893 101.708 24.308 9. 4 7 9 25.400 1.007 

G> 147.579 35.941 24.904 72.078 34.293 3.HS A. 500 8. 335 

6 114.401 24.564 68.815 as.:n3 120 4. 203 7.082 1.075 

Fonte: Di:CAM/DIFIN/SEDA:dJt!f!,; ~QvÇJ ( •) Exclusive Petrobrãs {linha de c ré di to) 
f\\.Jil..~·- . ,_..,.~~'01).1~1 - -

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se· 
nador Itamar Franco. 

nente_s_membros- que se incumbiu de elaborar Proposta de Emenda à Car
ta Magna. entregue ao Presidente Flávio Marcílio para que, em nome de to
dos os seus Pares, patrocinasse a tramitação da importante matéria. O SR. ITAMAR FRANCO PRONUNCIA DISCURSO QUE. 

ENTREGUE Ã REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLICADO 
POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Informo ao nobre Senador que. 
na próxima reunião de segunda-feira, a questão será 6bjeto de apreciação 
pela Mesa Diretora. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. 

O SR. 1\!Al'RO BENEVJDES (CE. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. SenadOres: 

A temática relacionada com a reaquisição de prerrogatiVas por parte do 
Poder legislativo vem sendo abordada, obrigatoriamente, nos círculos parla
mentares, aglutinando adeptos decididos e entusiastas, dispostos a lutar pela 
imediata alteração do texto ·constitucional vigente. 

Na Sessão Legislativa passada, a Câmara dos Deputados entendeu opor
tuna a designação de ComiSsão Especial - integrada por alguns de seus em i-

Após obter para a mesma o apoio de mais de 1/3 de cada uma das Casas 
do Congresso, o Presidente da Câmara formalizará a sua apresentação junto 
à Mesa do Senado, encarecendo imediato encaminhamento diante da inque,<;
tíonável relevância de que se reveste a proposição. 

A Emenda n<? 1, de outubro de 1969, conspurcou prerrogativas tradido
nais do Parlamento, hipertrofiando o Executivo, notadamente no que tange à 
·ompetência para iniciativa das leis. 

Nos onze anos que se seguiram à vigência do texto conseqüente da 
Emenda aludida, muitas foram as tentativas no sentido de reconqui:-.tar <tigu
mus prerrogativas, que nunca lograram êxito, em razão, sobretudo, do posi
cionamento intransigente, assumido, então, Pela bancada majoritária. 

Agora, em plena fase de abertura, é o próprio Presidente da Câmara dos 
Deputados que se encoraja- a prOmover o-Uebate, submetendo aos seus cole
gas e aos Senadores uma Proposta concreta, na qual se acham alinhadas rei-
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vindicações que, postas em prática, oferecerão notável realce à atividade par
lamentar. 

Ressalte-se, porém, que a Carta de 1967 trouxe, em seu bojo, atrib~:~ições 
da maior significação para o Legislativo, sem que as mesmas- inexplicavel
mente - fossem objeto sequer da exigida regulamentação.--

O Sr. Humberto Lucena (PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE) - Concedo o aparte a V. Ex•, 
nobre Senador Humberto Lucena. 

O Sr. Humberto Lucena (PB)- Desejo aplaudir o pronuncia-mento de 
V. Ex•, em favor da Emenda Flâvio Marcílio e outros parlamentares, no sen
tido da revalorização do Poder Legislativo. Realmente, nobre Senador Mau
ro Benevides, de 1964 até hoje, todas as reformas constitucionais que nos fo
ram outorgadas pelo sistema que dominou a cúpula administrativa do Pais, 
ao longo desses 15 anos, teve como objetivo minimizar as atribuições do Po
der Legislativo. O nosso poder de iniciativa caiu, no campo da elaboração le
gislativa, a quase nada e, hoje, estamos transformados - as duas Casas do 
Congresso, as Assembléias, as Câmãras Municipais- i iru.~ros foruns de de
bates e nada mais. Portanto, é de toda oportunidade que homens como V. 
Ex• e que outros parlamentares se engajam nesta luta pelo restabelecimento 
de atribuições do Poder Legislativo e de prerrogativas dus seus membros. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Muito grato a V. Ex•, nobre Se· 
nador Humberto Lucena, pela solidariedade que empresta a este meu pro
nunciamento, no início do qual apóio, porque também é um dos su.bscritores, 
a emenda de que é primeiro signatãrio, na Câmara dos Õepútados, o eminen
te Presidente daquela Casa, Flãvio Portela Marcílio. 

E continuo, Sr. Presidente: 
No que concerne ao controle e fiscalização dos a tos do Executivo e dos ór

gãos da administração indireta, permanece o art. 45 sem qualquer discipli
nação, num injustificável alheamento do Congresso, que, de certa forma, o 
desprestigia diante de ponderáveis setores da opinião pública do País. 

Quando a própria Lei Fundamental, dentro da nova sistemática que jã 
há algum tempo passou a imperar entre nós, oferece excelente oportunidade à 
Câmara e ao Senado de exercitarem o seu poder fiscalizador, é condenável a 
desídia que tomou conta dos congressistas, levando-os a subestimar uma nor
ma de notável conteúdo moralizador. 

Muitos foram os prttjetos submetidos ao exame das duas Casas, com a fi
nalidade de tornar eficaz aquele dispositivo constitucional. 

Na legislatura anterior, com o apoio dos principais órgãos de nossa im
prensa, apresentei à consideração do Senado projeto de lei dispondo "sobre o 
processo de fiscalização e.controle dos a tos do E~ecutivo, e dos órgãos da ad
ministração indireta", suscitando debates nas Comissões_ Técnicas e neste Ple
nário, sem que o mesmo, porém. alcançasse apí-O~ação pela maioria. 

Arguiu-se, inclusive, uma pretensa incopstitucionalidade para nulificâ-lo 
numa decisão que repercUtiu negativamente, ensejando a que o Estado de S. 
Paulo, no editorial intitulado "O Congresso sem o poder de fiscalizar", estra-
nhasse a posição assumida pelo Senado. -

Dis o editorial: 

"No entanto, acaba o Senado de rejeitar, pelos votos da maio
ria arenista, Projeto de lei do Senador M. Benevides, reS:ulamentan
do o citado art. 45 da Constituição. 

Tal rejeiçã.o causa, ·sem dúvida, estranheza, sobretudo porque 
essa fiscalização prevista no art. 45 foi, como declarou o Senador 
Daniel Kríeger, "uma das grandes prerrogativas que se outorgou· ao 
Congresso, emenda de autoria do Senador Josafã Marinho que ele, 
Krieger, com a autoridade de Líder do Governo, na época fizera 
aprovar. 

cento e setenta emendas. E chegamos à conclusão de que todas elas chega
riam àquele final melancólíco a que chegaram muitas, que era o a(quivamen
to. E o nosso Líder Brossard, uma vez em contato c9migo, discutindo sobre 
esse assunto, _era de opinião, como-eu também, de que todas essas emendas 
pudessem ser objeto de um exame conjunto, ainda que isso implicasse num 
reexame conjunto dessa Constituição, para que ela se tornasse um instrumen
to operacional, que servisse ao Congresso e ao País. E foi naquela missão que 
tivemos contato -com Petrônío Portella, com Jarbas Passarinho, com José 
Sarney, com elementos da própria área oficial. Fizemos um discurso nesse 
sentido e surgiu, depois, essa Emenda Flávio Marcílio, que é riluito pertinen
te, porque não deixa de ser a junção de todas essas coisas, para que, até à 
Constituinte de 1982, que surgirã, nós tenhamos condições de fazer com que 
o Congresso realmente exista. E não existirá Congresso, naquele mínimo, sem 
a emenda de V. Ex•, aquela que regulamenta o art. 45 e que não foi aprovada. 
Não creio que nessa Emenda Flávio Marcílio ela não esteja presente, ou não 
haja repetição daquele seu esforço nesse sentido, porque ficamos numa si
tuação singular. O Tríbunal de Contas é um braço do Congresso~ quer dizer, 
ele é um órgão auxiliar para que o Congresso exercite a sua fiscalização. Os 
próprios Ministros são por nós indicados, quer dizer, eles são sancionados 
pelo Senado; são subalternos a esta Casa; eles exercem uma fiscalização rela
tiva, porque eles deveriam ser auxiliares nossos, e eles o fazem autonomamen
te e nós estamos impedidos de qualquer fiscalização. De forma que esse dis
positivo do art. 45, se ele não vier regulamentado ou se não for regulamenta
do, ou se ele continuar sendo desprezado, então- digamos- implicarâ em 
que todo o esforço no sentido de valorizar o Congresso, até uma nova Consti
tuinte, todo esse esforço será nulificado. Quero cumprimentar V. Ex• por 
aquela rne.dida, que foi da mais alta pertinência; além do mais, por aquela sua 
luta em favor da alforria das Capitais, para que elas não continuem a ser cas
tigadas pelo fato de serem os setores sociais mais esclarecidos; por serem es
clarecidos os homens da Capital, os munícipes são excluídos da votação. Dois 
projetes de V. Ex•, da mais alta relevância, para os quais o País voltou as vis
tas e que seriam suficientes para consagrar um Senador durante o seu manda~ 
to nesta Casa. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Muito grato a V. Ex•, nobre Se
nador Leite Chaves, pelas generosas e estimulantes referências à nossa 
atuação no Congresso, a partir de 1975, quando V. Ex• e eu aqui chegamos, 
consagrados pela manifestação soberana do eleitorado do Paraná e do Ceará. 

Veja V. Ex• que o art. 45, de uma abrangência extraordinária, no sentido 
de valorização do trabalho parlamentar, continua sem qualquer disciptinação 
por parte do Congresso brasileiro. Não se justifica que, decorrido um lapso 
de tempo apreciãvel, não nos tenhamos capacitado da importância dessa nor
ma incerta na Carta constitucional em vigor. 

É lamentável, nobre Senador, que proposições de autoria de Deputados 
e de Senadores, objetivando dispor sobre esse processo de fiscalização dos 
atos do Executivo e dos órgãos da administração indireta, até hoje nenhum 
desses projetas tenha logrado guarida por parte dos Srs. Congressistas. En
quanto isso, assistimos a ocorrência de fatos da maior gravidade, na ãrea da 
administração direta e da indireta, sem que possamos nos utilizar do instru
mento adequado para o exercíCio desse poder de fiscalização. 

A minha presença na tribuna, ao lado de enaltecer a reaquisição de prer
rogativas pretendidas pela proposta Flávio Marcílio, é também para chumur 
a atençào de Senadores e Deputados, quanto à necessidade de se promover, 
sem mais delongas, sem quaisquer procrastinações, a regulamentação de:-;se 
dispositivo, de uma relevância inquestionável para o maior prestígio do Cvn~ 
gresso diante da opinião públit:a brasileira. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Muito bem! 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Permite V. Ex• um aparte'! 

E conclui o editorialista: O SR. BAURO BENEVIDES (CE)- Ouço o nobre Senador Itamar 
.. A julgar pelo ocorrido, essa oportunidade parece remota. O Fraryco. 

dispositivo fui intfóduzido" em -nossa ConstituiÇão de 1965, tendo de
corridos lO anos para que se apresentasse um projeto -de lei regula
mentador, agora rejeitado. Deverá o Pafs esperar mais lO anos para 
que o Congresso fiscalize as empresas paraestatais, que se consti
tuem quase um Estado dentro d~ Estado?" 

É o que diz o editorial do grande ,jornal bandeirante. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Permite V, Ex• um aparte? 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Concedo o aparte ao eminente 
Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Senador Mauro Benevides, logo no início 
dessa legislatura, houve aqui uma quantidade enorme de emendas, mais de 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Nobre Senador Mauro Benevjdes, are
jeição do projo::;to de V. Ex• foi urna lástima por demais estranha, e cabe, real
mente, a pergunta do grande jornal O Estado de S. Paulo.' será que nós vamos 
esperar mais 10 anos? V. Ex• assistiu, há poucos minutos~_eu protestar peran
te o nosso grande colega liberal, o Presidente Senador Nilo Coelho, acerca de 
um requerimento nego.do pela Mesa Diretora, e sistematicamente a Mesa Di
retoca vem negando esses pedidos de informações; exatamente alegando o 
quê? A não regulamentação do art. 45 da Constituição. E partindo do absur
do de que a Mesa, às vezes, extr~1pola o que diz o art. 45, para impedir que, 
sob(etudo, a Oposição tenha conhecimento de fatos que se passam nesta 
Nação. E claro que o homem do Governo, este sim, pode recorrer ao Banco 
Central, ao Banco do Brasil, às empresas de economia mista, e obter essas in-
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formações, mas nós ouuos não. Veja V. Ex• o caso de_ ontem,_ por exemplo, 
das_ ações lançadas na Bolsa de Valores da Companhia Vale do Rio Doce. 
Pensei em apresentar, hoje, um requerimento solicitando à Mesa informações 
de qual foi a empresa do Governo que fez isso, e porque fez isso. Fui rever 
meus arquivos e encontrei, indeferidos pela Mesa, alguns pedidos de infor
mações sobre a Companhia Vale do Rio Doce. Perderia eu mais uma vez o 
tempo, nobre Senador Mauro Benevides, razão pela qual estou aqui, nesse 
instante, para aplaudir V. Ex~. na esperança de que nós, do Congresso Nacio
nal, possamos nós mesmos - repito - regulamentar, com a maior urgência, 
esse art. 45, sob pena de que a tão propalada revitalização do Legislativo não 
possa se operar. 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Nobre Senador Itamar Franco, 
jamais pensei que a coordenação do nosso trabalho, na tarde de hoje, fosse 
tão perfeita, a ponto de V. Ex• e eu abordarmos assuntos correlatas, intima
mente ligados; V. Ex• reclamando o cerceamento de uma prerrogativa, q~al 
seja a do encaminhamento de pedido de informações -a órgão do Poder Exe
cutivo, e eu lamentando que dispositivos -conStitucionaiS da maior validade, 
da maior relevância para o trabalho parlamentar, não tivessem, até hoje, se 
transformado num instruffieritO eficaz para utilização por parte do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados. V. Ex• sabe- e não faz mal que recor
de este fato- que um pedido de informações de sua autoria, encaminhado à 
Mesa passada, de que fiz parte, pretendendo obter informações a respeito da 
dlvida externa do País, ao ser submetido ao exame da Mesa, manifestei-me 
pelo seu acolhimento, entendendo que aqueles dados eram até publicados nas 
revistas especializadas, e não se poderia negar uma informação a um Senador 
da República que, no desempenho de seu mandato, pretendia, com base na
queles dados, pronunciar-se a respeito da -aívída externa do País. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - É verdade! 

O SR. MAURO BENEVIDES (CE)- Portanto, veja V. Ex•, que há ne
cessidade dessa sintonia de todos os membros do Senado, da Câmara dos 
Deputados, enfim, do Congresso Nacional, para que se dote este mesmo 
Congresso dos instrumentos necessárioS para a valorização desse trabalho 
parlamentar, sobretudo com o resguardo do interesse público, que é _o nosso 
grande objetivo. 

Muito grato a V. Ex•, nobre Senador. 
Conduo, Sr. Presidente, meu discurso. 
Sf. PreSiCiente.-0-irlSUcesso de-Que foi cercada a tramitação do projeto de 

minha aut_uria, disciplinando o art. 45 da Constituição, não me in-ibiu de 
reapresentá-lo, o que fiz no ano passado, animado dQ propósito de vê-lo aco
lhido agora, quando o fortalecimento do Congresso é apontado como meta 
improrrogável, a ser alcançada sem mais protelações. 

Os novos partidos, dentro do lineamento programático que se,propõem 
a cumprir, mencionam o Poder Legislativo como a mais importante das insti
tuições, o que lhes obriga a Propiciar ao mesmo prerrogativas amplas, capa
zes de assegurar funcionamento eficiente, direcionado para o resguardo do 
interesse público. 

Por isso, entendo que, ao lado da Proposta Flávio Marcílio, deve imedia
tamente o Congresso disciplinar artigos como o 45, a fim de que ele não se 
mantenha como letra morta no texto vigorante de nossa Lei Maior. 

A minha proposição acha-se tramitando na Comissão de Justiça, à espe
ra da manifestação daquele douto Colegiada. 

Se imperfeições nela existirem - dificultando a c::'.!:. aceitação -: que se
jam corrigidas, _antes da apreciação pv1 parte deste Plenãrio. 

Nunca, porém, que se deixe de disciplinar uma norma de tamanha signi
ficação para projetar o Congresso Nacional, abrindo estimulantes perspecti
vas para uma ação vigilante e severa em defesa do patrimônio público. (Mui
to bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Serei muito breve na intervenção de hoje, até porque o prazo regular da 
sessão estã por esgotar-se. 

Mas ocorre que recebi um documento do Rio Grande do Sul, da Cidade 
de Panambi, bela e importante cidade do planalto do meu Estado,-..., centro 
de uma grande área produtora de soja, especialmente, -documento este que 
traduz a inquietação hoje reinante no seio dos agricultores. 

Outro dia houve quem falasse, aqui nesta Casa, sobre a beleza dos cam
pos, das lavouras na época em que se avizinha a colheita. Até o Governo foi 
louvado por isto. Entretanto, os agricultores estão inquietos e se dirigindo ao 
Governo para pleitear, como pleiteiam, atenção para os seus problemas. 

------------------------------
Os jornais da minha terra - tenho aqui mais de um, em mãos, - falam 

sobre a preocupação dos produtores de soja do Rio Grande do Sul. Outro diz 
que os produtores param de vender soja, em protesto contra o Governo. Exi
bo à Casa os jornais, para que ela veja que não exagero no que estou a dizer 
acerca da inquietação. E fico apenas na inquietação. Não falei em protesto. 
Mas, gostaria de transmitir ao Senado, e mais do que ao Senado, ao Governo, 
porque afinal de contas o Senado nada pode fazer, este trecho de documento 
que me chega às mãos, com dezenas de assinaturas de agricultores: 

Vimos, através do presente documento, afirmar que jâ estamos 
passando uma situação difícil, devido as últimas frustrações de sa~ 
fras e agora pior ainda, em virtude das medidas tomadas sobre a 
classe, ou seja, o confisco cambial sobre as exportações de soja. A 
respeito do confisco, solicitamos um reestudo e a conseqUente elimi
nação total do mesmo. O que nos estã deiXando apavorados são as 
elevadas taxas de juros, os preços exorbitantes dos fertilizantes e de
fensivos "agrícolas, coino tambérri diis rriáGU.inas e implementas agrí
colas, a não liquidação dos contratos dos produtores de sementes de 
trigo através do PROAGRO, etc. 

Enfim, como nós poderemos continuar plantando nesta terrível 
situS:ção. Só para eXemplificar, vamos citar-alguns dados: a soja, riOs úl
timos 12 (doze) meses, teve um acréscimo de mais ou menos 30% 
(trinta por cento), enquanto que os fertilizantes chegaram até 400% 
(quatrocentos por cento) de aumento; mãquinas e implementas tive
ram um reajuste de IOO%_ (cem por cento), os juros aumentaram a 
mais de 100% (cem por cento), os combustíveis subiram mais de 
400% (quatrocentos por cento) e ainda com promessa de alta; os de
fensivos agricolas também aumentaram mais de 100% (cem por cen
to). 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é o Senador da Oposição que fa
la; quem fala assim são humildes agricultores de Panambi, a simpática cidade 
serrana, que em outros tempos se chamou Naue WUrtemberg que trocou o 
nome para um nome brasileiríssimo de Panambi e, àquele tempo como agora, 
tem sido um maravilhoso centro de trabalho e progresso. 

Era este o apelo que queria fazer aos altos dirigentes da República, atra
vés do Seriado Federal, o apelo que tenho esperança de ver atendido. (Muito 
bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Lãzaro Barboza. 

O SR. LlZARO BARBOZA PRONUNCIA DISCURSO 
QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBLI
CADO POSTERIORMENTE. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

o-semanário O São Paulo acaba de publicar um documento inédito em 
nosso País, mas- jâ conhecido pelos opositores dos regimes de opressão desde 
que ele foi elaborado, em 1976; a Declaração Universal dos Direitos dos Po
vos. 

O documento enfatiza a necessidade de uma luta sem trégua pelo huma
nismo personalista e comunitário. 

Na verdade, seja em que ãrea tenhamos de atuar, não podemos esquecer 
da singularidade de textos normativos do mais rico teor, ainda que a sua efi
caz aplicação haja de depender de conquistas que, sob muitos aspectos, já se 
vão operando. 

Importa que nos conscientizemos do significado do homem e de sua in
serção numa comunidade livre, tal como se lê no artigo I~ da Declaração dos 
Direitos dos Povos. 

Não se trata do homem, indivfduo-abstrato, termo que acoberta interes
ses de classes dominantes no terreno politico, ou no da preeminência dos que 
detêm e se beneficiam do capital opressor. O que estã em causa é o homem
pessoa-concreto, titular de direitos -civis e politicas, mas também de direitos 
econômicos, sociais e culturais, sob o signo da liberdade, da igualdade, da 
dignidade e da fraternidade. 

O documento - apresentado pelo professor Edgar de Godói da Mata
Machado, de Minas Gerais- é da mais alta importância e, por isto mesmo, 
não poderia deixar de ser registrado nos Anais do Senado Federal. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MON
TORO EM SEU DISCURSO: 

Reunidos em Argel por iniciativa da Fundação Lélio _Basso para_ os diri
gentes dos povos. juristas, economistas, poU~icos e dirigentes de mov~mento_s 
de libertação nacional, proclamaram, a 4 de Julho de 1976 a Declaraçao Um
versai dos Direitos dos Povos, divulgada, desde o ano seguinte, em francês, 
em inglês e em espanhol, e cujo texto aqui apresentamos. 

Preâmbulo 

Estamos vivendo tempos de grandes esperanças, mas também de profun
das inquietudes: tempos cheios de conflitos e de contradições; te~pos em que 
as lutas de libertação levantaram os povos do mundo contra as estruturas na
cionais e Intern-acionais do imperialismo e lograram derrubar sistemas colo
niais; tempos de lutas e de vitórias em que as nações assume.,?l, entre si ou ~? 
seu interior? novos diaS' de justiça; tempos em que as resoluçoes da Assembleia 

Geral das Nações Unidas, desde a Declaração Universal dos Direitos d? 
Homem até a Carta dos Direitos e Deveres Econômicos dos Estados, expn
miram a busca de uma nova ordem política e econômica internacional. 

Mas são também tempos de frustrações e derrotas, em que novas formas 
de imperialismo aparecem para oprimir e explorar os povos. 

O imperialismo, por métodos pérfidos e brutais, com a cumplicidade de 
governos que na maioria das vezes se autodesignaram, continua a dominar 
uma parte do mundo. Pela intervenção direta ou indireta, por intermédio das 
empresas multinacionais, pela utilização de políticos locais corrompidos, pela 
ajuda a regimes militares fundados sobre a repressão policial, a tortura e a ex
terminação física dos opositores, pelo conjunto de prâticas às quais se deu o 
nome de neocolonialismo, o imperialismo estende sua dominação sobre nu
merosos povos. 

Conscientes de interpretar as aspirações de nossa época reunimo~nos em 
Argel para proclamar que todos os povos do mundo têm o mesmo direito, se 
estão subjulgados, de lutar por sua libertação, e o direito de contar, na sua lu
ta, com o apoio de outras povos. 

Persuadidos de que o respeito efetivo pelos direitos do homem implica o 
respeito pelos direitos dos povos, adotamos a Declaração Universal dos Di
reitos dos Povos. 

Possam todos aqueles que, no mundo, travam o grande combate às vezes 
com armas na mão, pela libertação de todos os povos, encontrar na presente 
declaração a segurança de que é leg~tima a sua luta. 

Seção I - Direito à Existência 

Art. l. Todo povo tem direito à existência. 
Art. 2. Todo povo tem direito ao respeito por sua identidade nacional e 

cultural. 
Art. 3. Todo povo tem o direito de conservar a posse -p-acífica do seu 

terdJório e de retornar a ele em caso de expulsão. 
Art. 4. Nenhuma pessoa pode ser submetida, por causa de sua identi~ 

dade nacional ou cultural, ao massacre, à tortura, à perseguição, à depor~ 
tação, à expulsão ou a condições de vida que possam comprometer a identi
dade ou a integridade do povo ao qual pertence. 

Seção II - Direito ii. Autodeterminação Política 

Art. 5. Todo povo tem o direito imprescritível e inalien~vel à autode
terminação. Determiri"a ·seu estatuto político com inteira liberdade, sem qual
quer ingerência estrangeira. 

Art. 6. Todo povo tem o direito de se libertar de toda dominação colo
nial ou estrangeira direta ou indireta e de todos os regimes racistas. 

Art. 7. Todo o povo tem direito a um regime democrático que repre
sente o conjunto dos cidadãos, sem distinção de raça, de sexo, de crença ou de 
cor e capaz de assegurar o respeito efetivo pelos direitos do homem e pelas li
berdades fundamentais para todos. 

Seção II - Direitos Econômicos do Povos 

Art. 8. Todo povo tem um direito exclusivo sobre as suas riquezas e os 
seus recursos naturais. Tem o direito de recuperã-los se delas foi espoliado, 
assim como de reaver as indenizações injuStamente paga-S. 

Art. 9. Como o pi'ógrama científico e técnico faz parte do patrimônio 
comum da humanidade, todo povo tem o direito de participar dele. 

Art. 10. Todo povo tem direito a que o seu trabalho seja justamente 
avaliado e a que os intercâmbios internacionais se façarri em condições de 
igualdade e equidade. 

Art. II. Todo povo tem direito de escolher o seu sistema económico e 
social e de buscar a sua própria via de desenvolvimento econômico em Iiber~ 
dade total e sem ingerência exterior. 

Art. 12. -Os direitos econômicos enunciados acima devem expressar~se 
num espírito d~ solidariedade ep.tre os povos do rriundo e levando em conta 
seus respectivos interesses. 

Seção IV - Direitos à Cultura 
Art. 13. Todo povo tem o direito de falar sua língua, de preservar e de~ 

senvolver sua cultura, contribuindo assim para o enriquecimento da cultura 
da humanidade. 

Art. 14. Todo povo tem o direito a suas ri.q_.uezas a.rtísticas, históricas e 
culturais. 

Art. 15. Todo povo tem o direito a que não se lhe imponha uma cultu
ra estrangeira. 

Seção V - Direito ao Meio Ambiente e aos Recursos 

Art. 16. Todo povo tem direito à conservação, à proteção, e ao melho
ramento do seu meio ambiente. 

Art. 17. Todo. povo tem direito à utilização do patrimôn"io comum 
como o alto mar, o fundo dos mares, e espaço extra-atmosférico. 

Art. 18. No exercício dos direitos precedentes, todo povo deve levar em 
conta a necessidade de coordenar as exigências do seu desenvolvimento eco
nómico com as da solidariedade entre todos os povos do mundo. 

Seção VI - Direito das Minorias 

Art. 19. Quando, no seio de um Estado, um povo constitui minoria, 
tem direito ao respeito por sua identidade, suas tradições, sua língua e seu pa
trimônio cultural. 

Art. 20. Os membros da minoria devem gozar, sem discriminação, dos 
mesmos direitos que os outros cidadãos do Estado e participar com eles, em 
igualdade, na vida pública. 

Art. 21. Estes direitos devem ser exercidos mediante o respeito aos legí
timos interesses da comunidade em seu conjunto, e não podem servir de pre
texto para atentar contra a integridade territorial e a unidade política do Es
tado quando este atua em conformidade com todos os princípios enuciados 
na presente declaração, 

Seção VII - Garantias e Sanções 

Art. 22. Todo descumprimento às disposições da presente Declaração 
constitui uma transgressão às obrigações para com ioda a comunidade inter
nacional. 

Art. 23. Todo prejuízo resultante de uma transgressão à presente De
claração deve ser integralmente reparado por aquele que o causou. 

Art. 24. Todo enriquecimento em detrimento de um povo, por vio
lação das disposições da presente Declaração deve dar lugar à restituição dos 
lucros assim obtidos. O mesmo se aplicará a todos os lucros excessivos reali
zados pelos investimentos de origem estrangeira. 

Art. 25. Todos os tratados, acordos ou contratos desiguais subscritos 
com depreciação aos direitos fundamentais dos povos, não poderão ter ne
nhum efeito. 

Art. 26. Os encargos financeiros exteriores que ·se tenham tornado ex
cessivos e insuportáveis para os povos deixam de ser exigíveis. 

Art. 27. Os atentados mais graves contra os direitos fundamentais dos 
povos, especialmente contra o seu direito à existência, constituem crimes in
ternacionais, acarretando a responsabilidade penal individual de sue autores. 

Art. 28. Todo povo cujos' direitoS fundamentais são gravemente igno
rados tem o direito de fazê~los valer. Especialmente pela luta política ou sin
dical, e mesmo, em última instância, pelo recurso à força. 

Art. 29. Os movimentos de libertação devem ter acesso às organizações 
internacionais, e os seus combatentes têm direito_ à proteção das leis humani
táriãs da guerrã. 

Art. 30. O restabelecimento dos direitos fundamentais de um povo, 
quando gravemente desconsiderados, é dever que si impõe a todos os 
membros da comunidade internacional. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Gastão Müller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Lê o seguinte discurso) - Sr. Presi
dente, Srs. Senadores; 

Ê com real tris~eza que assinalo, para que conste dos anais desta casa, o 
falecimento, faz pouco tempo, do mestre André Avelino Ribeiro, emérito 
educador cuiabano, cuja atiVidade nesse utilíssimo setor marcou uma época 
longa na vida de Cuiabã e Mato Grosso. 

Transcrevo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a notícia publicada no jornal 
O Estado de Mato Grosso, de 26 de fevereiro de 1980,que melhor do que eu 
noticia tão desagradavel acontecimento. 
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Levo através destas rápidas linhas os sentimentos de profundo pesar à 
família enlutada. 

MESTRE ANDRE AVELINO RIBEIRO 

Ao deflagarem o movimento de março de 64, seus líderes civis e militares 
anunciavam que um dos seus principais objetivos era defender a democracia, 
extirpando escuses processos políticos então adotados em vários setores de 
nossa vida pública. 

Na tarde de domingo pretérito, na Cidade paulista de Ribeirão Passados 16 anos, 05 donos do poder estão adotando prãticas que deslus-
Preto, expirou o competente e coi:thecido Mestre André Avelino Ri- traram a História do nosso País, aviltam a classe política, jã tão relegada e até 
beiro, velho educador de várias gerações de cuiãbanos. Estabelecido humilhada no decorrer dos últimos anos, pelos tecnocratas que se instalaram 
com o seu famoso Colégio São Pedro, no topo da Prainha, no anti- nos postos de comando do País sob a farisaica promessa de que iam salvã-lo. 
go solar dos Duarte, que ficava fronteiro à praça da Matriz, Mestre Na Paraíba, enquanto proclama em sua última mensagem, à Assembléia 
André ali vivia qual se fora eremita no seu convento, cOm as suas Legislativa, que 0 Estado se encontra em difícil situação econômico
mangueiras imponentes e o vento a bater constantemente nas jane- financeira, 0 Governador, ao invés de concentrar todo 0 seu tempo em equi
las envidraçadas, em forma de guilhotina e cujas folhas eram manti- librar as finanças estaduais e promover 0 desenvOlvimento, se especializa em 
das sempre suspensas a vibrar quase permanentemente. negociar apoios ·ao seu Partido em troca de nomeações para cargos públicos 

QuandO C:ricerrou aS atividaáeS do estabelecimento, onde deze- de polpudas remunerações, diariamente anunciadas, ou melhor, denuriciadas 
nas de alunos viviam internos como que fazendo parte de sua pela imprensa paraibana. 
família, o velho casarão foi substituído pelas modernas linhas arqui- Não nos preocupa, Sr. Presidente, a perda de contingentes eleitorais, 
tetônicas do Clube Esportivo Dom Basco, que manteve erguidas porque aqueles que se transferem para as hostes do Governo, em troca de em
muitas das suas venerandas mangueiras. O Mestre André Avelino pregos, não conseguem ·conservar-a solidariedade popular conquistada nos 
pertencia à linhagem espiritual dos nossos grandes educadores da: pleitos eleitorais. 
escola particular, como Frederico Teixeira, cujo centenário de nas-- 0 povo não aprova essas negociatas nem sC presta a essaso_m3nobras. 
cimento vamos celebrar no ano vindouro e de quem foi auxiliar jun- 0 povo está atento na identificação do posicionamento dos homens 
lamente com Romeu Manoel Pinto, Antonio Antero Paes de Barros-
e muitos outros mestres de nomeada. públicos e na ptiffieira oportunidade haverá de punir no tribunal de seu su-

Foi casado com Risoleta Pirifo Ribeiro, de quem se tornou viú- premo julgamento, aqueles que traíram a sua confiança e macularam com o 
vo após mais de 50 anos de feliz união, deixando nUmerosa prole adesismo o mandato popular conquistado com declarações de fé oposicionis
que aí está honrando a vida pública tanto- em Mato Grosso como ta e ataques contra os desmandos do Governo. 
fora dele. Desaparece a:-os 93 anoS de idade, após ter dedicado mais Os empregos que estãO sendo distribuídos em nada melhoram o sofri
de meio século à educação dos nossos jovens. Sereno, equilibrado, mento da população tlo Estado. Servem apenas para amortecer a consciência 
reta e bondoso a um tempo, granjeou a admiração, e estima e o res- de alguns poucos. 
peito dos seus educandos. Para o povo nada mudou. O custo de vida continua subindo, apesar das 

Teildo transferido a sua residêncía para a ·importante cidade promessas de combate à inflação. 
paulista em cujo Hospital Samaritano veio a falecer, foi galardoado A incerteza com relação ao futuro continua rondando os lares das classes 

menos favorecidas com o fantasma do desemprego, da desnutrição, do anal
pela Universidade Federal de Mato Grosso que lhe conferiu a Me- fabetismo, da miséria. --
dalha do Sesqukentenárici da lndeperidênCia em recOnhecimento 0 clima de meia-abertura, que se respira, não foi uma dádiva da generosi
aos beneméritos serviços prestados à educação em Mato Grosso. dade dos governantes sem respaldo eleitoral, mas uma conquista sofrida do 

Melhor atributo não poderíamos lhe oferecer in memoriam que povo, através da militância diuturna dos destemidos combatentes do ex
dando a uma escola pública 0 seu nome, perpetuando, assim, a sua MDB no Congresso, nas Assembléias e nas Câmaras de Vereadores, aliada à 
existência que tãograádemente lutou no campo nobre da educação. rnobHização espontânea de organismos vivos da comunidade nacional, corno 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) a ABI e a imprensa, a OAB, as igrejas, os sindicatos e a juventude. 

o SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)_ Com a palavra 0 nobre Senador Nosso pronunciamento não é, portanto, urna cantilena de lamentações, 
Cunha Lima. porque se alguns foram fracos e capitularam ante as investidas do aliciamento 

governamental que chega às fronteiras do suborno, a maioria resistiu e repe-
0 SR. CUNHA LIMA (PB. Lê o s·eguinte discurso.)- Senhor Presiden- liu as tentações dos poderosos e, ao lado do povo, haverá dC desmontar esse 

te, Srs. Senadores: esquema, cuja única base são as portarias publicadas no Diário Oficial. 
Neste reinício de-nOSSas atividades parlament'ares, ao voltar da minha Nossa palavra é só um registro dos tempos que vivemos no Brasil, para 

terra, onde mantive estreito contato com todas as regiões geoeconômicas da marcar nos anais da Casa 0 saldo que resultou de um movimento que anun
Paraíba, e após quase duas semanas de troca de informações com colegas par- ciava mudanças na moral política, combate à corrupção e alterações profun
lamentares e de leitura e audiência do noticiário aa í:inprenSa, confessO-me se- das nos processos de gerir a coisa pública, e, ao contrário disso, os seus rnaio
riamente preocupado com o desserviço que está sefido prestado à educação res mandatários assistem e estimulam atitudes e gestos incompatíveis com os 
política do nosso povo por vários governadores, entre os quais o dO rrieu Es- melhores princípios da verdadeira democracia. (Muito bem!) 
tacto, através de uma atividade aética de aliciamento exercida sobre políticos 
da oposição. O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Sobre a mesa, redação final do 

Desde quando se desencadeou o processo da reformulação partidária, Projeto de Lei do Senado n9 4, de 1980, apreciado na presente sessão, em regi
nós do ex-MDB, destacadamente através de pronunciamentos do Presidente me de urgência, cuja leitura será feita pelo Sr. ]<?-Secretário. 

Ulysses Guimarães e do líder Paulo Brossard, denunciamos que o propósito E lida a seguinte 
único do Governo era fracionar a oposição e não, aprimorar a prática da de-
mocracia, como se alegava. PARECER N<?- 49, DE 1980 

Na realidade, o açodamento com que se processou a extinção dos parti- Comissão de Redação 
dos, uma operação imposta de cima para baixo, com pressões sobre parla- Redação final do Projeto de Lei do Senado n<? 4, de 1980. 
mentares semelhantes às que ocorriam ao tempo da vigência do AI-5·, mal Relator: Senador Dirceu Cardoso 
ocultava os métodos que seriam utilizados a seguir para garantir maiorias A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n<? 4, 
tranqüilas de apoio ao partido do Govérno. . de 1980, que reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Senado 

Inoportuna, intempestiva e arbitrária, essa reformulação realizada pou- Federal, e dá outras proviáéncias. 
cos meses depois das eleições legislativas, foi um verdadeiro acinte contra a Sala das Comissões, 13 de março de 1980. _ Adalberto Sena, Presidente 
vontade soberana do povo, escamoteada agora pela adesão ao partido oficial, _ Dirceu Cardoso, Relator _ Saldanha Derzi. 
de parlamentares eleitos pela legenda do ex-MDB, defendendo as teses da 
oposição. combatendo os desacertos do Governo. 

E defensável a posição de quem se transfere de legenda por inspirações 
de ordem ideológica por evidenteS e irremovíveis íncompatibilidades pessoais 
ou em função de incontroláveis realídades de contingências políticas. 

O que não se concebe, Sr. Presidente, é que governadores de Estado ins
talem nos seus Gabinetes balcões de oferecimento de empregos e vantagens e 
utilizem esse processo desagregador e deseducador_ para reforçar os quadros 
do partido oficial. 

ANEXO AO PARECER No 49, DE 1980 

Redação final do Projeto de Lei do Senado n'i' 4, de 1980,- que 
reajusta os vencimentos e proventos dos servidores do Senado Fede~ 
ral, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !<? Os valores de vencimentos e proventos dos servidores ativos e 

inativos do Senado Federal, observadas as escalas constantes dos Anexos II e 
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III a que se refere o art. 29 do Decreto-lei n'i' 1.732, de 20 de dezembro de 
1979. decorrentes da aplicação da Lei n9 6.626,- de 2 de abril de 1979, serão 
reajustados em: 

I- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de ]o de janeiro de 1980; e 
II- 25% (vinte e cinco por cento) a partir de 19 de marçp de 1980. 
§ 19 O percentual fixado no item II incidirá sobre os valores resultantes 

do re~juste de que trata o item I. 
§ 29 Serão descontadas dos aumentos ora concedidos quaisquer ante-

cipações retributivas que tenham sido efetuadas com base nos reajustamentos 
autorizados pelo Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

Art. 2f/ As classes das Categorias Funcionais "integrantes do Quadro de 
Pessoal do Senado Federal, estruturadas na forma da Lei nl' 5. 645, de 10 de 
dezembro de 1970, que possuam, em sua estrutura retributiva, as Referências 
5, 6 e 7 das escalas de que tratam os arts. I• e 2• da Lei n• 6.626, de 2 de abril 
de 1979, passam a inidar::.se na Referência 8 da escala constante do Anexo III 
do Decreto-lei n• 1.732, de 20 de dezembro de 1979. 

Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, flca altera
do, na forma do Anexo desta Lei, o Anexo III da Lei n9 6.323, de 14 de abril 
de 1976, modificado peío art. 2• da Lei n• 6.626, de 2 de abril de 1979. 

Art. 3• O salário-família passa a ser pago à razão de CrS 150,00 (cento 
e cinqUenta cruzeiros) mensais, por dependente. 

Art. 49 Nos cá'lculos decorrentes da aplicação desta Lei serão despreza
das as frações de cruzeiro. 

Art. 5~ A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à çonta das 
dotações constantes do Orçamento da União para o exercício de 1980~ 

Art. 69 Esta Lei entra em vigor em 19 de janeiro de 1980. 
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO (ART. 2•) 

(Anexo III da Lei n• 6.323, de 14 de abril de 1976, modificado pelo 
art. 2• da Lei n• 6.626, de 2 de abril de 1979.) 

Referências de Vencimentos- dOs Cargos Efetivos dO Senado Federal 
................. ~ ..... ·-· ... ·- ... ~ ............ ·---. ·-· ... -............ . 

Serviços de 
Transporte 
Oficial e 
Portaria 
(SF-TP-1.20()) 

a) ......... . 
b) Agente de 

Portaria 
SF-TP-1.202 Classe Especial 

Classe"C" 
Classe "B'' 
Classe "A" 

de18a20 
del3al7 
de 8 a 12 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Tratando-se de matéria em regi-
me de urgência, passa-se à sua imedia.ta apreciação. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, designando para a extraordinâria das 18 horas e 30 mi
nutos, anteriormente convocada, a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

Discussão, em turno único; do Projeto de Lei da Câmara n• 100, de 1979 (n• 
1.539(79, na Casa de origem), de iniciativa do-Senhor Presidente da Repúbli
ca, autorizando o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas -
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imóvel que 
menciona, situado no Município de Morad~ Nova, Estado do Ceará, tendo 

PARECERES FA VORÃ VEIS, sob n•s 34 e 35, de 1980, das comissões: 

- De Assuntos Regionais; e 

- De Finanças. 

-2-
Discussão, em segundo tumo, do Proj~to de Lei do Senado n9 260, de 

1979, do Senador Humberto Lucena, que interpreta o parâgrafo único do arL 
II da Lei n' 6.082 de 10 de julho de 1974, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.340 a 1.342, de 1979, das comissões: 

- De Constituição e Justiça, pel_a constitucionalidade e juridicidade; 
- De serviço Público 'Civil, fávorãvel; e 
- De Financas, favo~_ável. 

-J-

DiscuSsão~ em turno único, dõ Projeto de Resolução n9 159, de 1979 
(apresentado peJa Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu 
Parecer n9 1.210, de 1979) que suspende a execução do art. 49 e parágrafo úni
co do Decreto n9 5.891, de 22 de dezembro de-1975, do Estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 28 minutos.) 

ATA DA u~ SESSÃO, EM 13 DE MARÇO DE 1980 
2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

- EXTRAORDINÂRIA -

PRESIDtNCIA DO SR. NILO COELHO 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. 
SENADORES: 

Adalberto Sena- Jorge Kalume- José Guiomard- Eunice Michiles 
- Evandro Carreira - RaimUndO Pai-ente - AloysiO Chaves - Gabriel 
Hermes - J arbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque 
-José Sarney- Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes
Almir Pinto -José Uns - Mauro Benevides - Agenor Maria - Cunha 
Lima - Humberto Lucena- Milton Cabral - AderbaJ Jurema- Nilo 
Coelho- Luiz Cavalcante- Gi1van Rocha- Lourival Baptista-- Passos 
Pôrto - Jutahy Magalhães - Lomanto Júnior- Dirceu Cardoso- João 
Calmon- Moacyr Dalla- Amarai Peixoto- Hugo Ramos- Nelson Car
neiro- Roberto Saturnjno- Itamar Franco- Tancredo Neves- Franco 
Montoro - Orestes Quércüi'- Benedito Ferreira - Henriciue Santillo -
Lázaro Barboza- Benedito Cirielas- Gastão MUller- Vicente Vuolo
Mendes Canale- Pedro Pedrossian- Saldanha Derzi- Affonso Canlargo 
-José Richa- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Jaison Barreto -Lenoir 
Vargas - Paulo Brossard - Tarso Dutra. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A lista de pr.Sença acusa o com
parecimento de 58 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

Não há Expediente a ser lido. 
O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n9 
100, de 1979 (n' 1.539(79, na Casa de origem), de iniciativa do Se
nhor Presidente d~ República, autorizando o Departamento Nacio~ 
na! de Obras Contra as Secas- DNOCS, autarquia vinculada ao 
Ministério do Interior,_ a doar o imóvel que menciona, situado no 
Município de Moradã Nova, Estado do Cearã, tendo 

PARECERES FAVORÃVEIS, sob n•s 34 e 35, de 1980, das 
Comissões: -

- de Assuntos Regionais; e 
;....;... de Finanças. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção. 
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É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 100, DE 1979 
(N' 1.539/79, na Casa de origem) 

De iniciativa do Senhor Presidente da República 

Autoriza o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
DNOCS, autarquia vinculada ao Ministério do Interior, a doar o imó
vel que menciona, situado no Município de Morada Nova, Estado do 
Ceará. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1<? Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas- DNOCS, a doar à Fundação Serviços de Saúde Pública- FSESP, 
entidade supervisionada pelo Ministério da Saúde, mediante escritura públi
ca, uma área de terra com 1,2000 ha. (um hectare e dois mil centiares), defini
da na planta constante do Processo MI n9 13.884/79, devidamente rubricada 
pelo Secretário-Geral do Ministério do Interior. . 

Art. 29 A área de terra, objeto da autorização de que trata o art. 19 des~ 
ta lei, limit!i~s.e ao· norte, ao sul e a leste com terras de propriedade do 
DNOCS e, a oeste, com a Avenida Manoel de Castro, e destina-se à cons~ 
trução das sedes da Unidade Básica de Saúde da Fundação Serviços de Saúde 
Pública - FSESP, e do Serviço Autõnomo de Água e Esgoto - SAAES, na 
cidade de Morada Nova, Estado do Ceará. 

Parágrafo único. A doação tornar~se-á nula, de pleno direito, se as 
construções mencionadas no caput deste artigo não estiverem concluídas no 
prazo de cinco anos, a contar da data de publicação desta lei, ou se ao imóvel 
se der destinação diversa, hipóteses em que ocorrerá a reversão, independen
temente do pagamento de qualquer benfeitoria porventura existente. 

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 2: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 
260, de 1979, do Senador Humberto Lucena, que interpreta o pará~ 
grafo úníco do art. 11, da Lei n9 6.082, de 10 de julho de 1974, tendo 

PARECERES, sob n•s 1.340 a 1.342, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridici~ 

dado; , 
- de Serviço Público Civil, favorável; e 
- de Finanças, favorável. 

Em discussão o projeto em segunto turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitívamente aprovado, 

nos termos do art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação; 

E o segulnte o p""rojeto aproVado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 260, DE 1979 

Interpreta o parágrafo único do art. 11 da Lei n9 6.082, de 10 de 
julho de 1974. 

O Congi'essõ Nacional decreta: 

Art. 19 A Administração Pública a que se refere o parágrafo 
único do art. I t da Lei n9 6.082, de 10 de julho de 1974, é a de âmbi
to federal, estadual ou municipal. 

Art. 29 _ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 3: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 159, de 
1979 (apresentado pela Comissão de Constituição c Justiça corno 
conclusão de seu Parecer n9 1.210, de 1979), que suspende a exe
cução do art. 4' e parágrafo único do Decreto n' 5.891, de 22 de de
zembro de 1975, do Estado do Maranhão. 

Em discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

E o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 159, DE 1979 

Suspende a execução do art. 49 e parágrafo único do Decreto n9 
5.891, de 22 de dezembro de 1975, do Estado do Maranhão. 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único. E suspensa, nos termos da decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n9 87.078-
4, a execução do art. 49 e parágrafo único do Decreto p9 5.891, de 22 de de
zembro de 1975, do Estado do Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Nada mais havendo que tratar, 
vou encerrar a sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-1-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 570, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n~> 337, de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do§ 39 do art. 59 da 
Lei n' 6.367, de 19 de outubro de 1976. 

-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 571, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 343, de 1978, de sua autoria, que altera a redação do caput do art. 24 da Lei 
D9 3.8.07, de 26 de agosto de 1960--=- Lei Orgânica da Previdência Social. 

-3-

Votação, em turno único, do Requerimento n9 572, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 344, de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do§ 59 do art. 39 da 
Lei n' 5.890, de 8~de junho de 1973. 

-4-

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 145, de 
1978, do Senador Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 81 da Lei n9 
5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dá outras providências, tendo 

PARECERES, sob n's 1.176 e 1.177, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, peJa constitucionalidade e juridicidade; e 
-de Educação e Cultura, favorável. 

-5-
Discussão, em SegUndo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 146, de 

1979, do Senador Amaral Furlan, que altera o art. 26 da Lei n• 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973 - dispõe sobre o Estatuto do lndio, tendo 

PARECER, sob n' 1.246, de 1979, da Comissão: 
-de Redação, oferecendo a redação do vencido. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Está encerrada a sessão. 
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos.) 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI· 
RENA SESSÀO DE 7-3-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÀO DO 
ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (PE. Pronuncia o seguinte discur
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Há exatamente um ano, quando se iniciava a Sessão Legislati
va, o nosso prime;iro discurso, nesta Casa, era relativo à tragédia 
que assolava o Nordeste, pela enchente do Rio São Francisco. 

Começando agora uma nova Sessão Legislativa, o tema das en~ 
chentes figura, uma vez mais, em primeiro lugar, na agenda dos as
suntos a serem abordados por esta Casa. Registrávamos, então: 
plantações destruídas, quilômetros e quilômetros de terras inunda
dos; motobombas e instalações elétricas, localizadas nas regiões ri
beirinhas e nas ilhas do Rio São Francisco_, retiradas, quando não, 
inutilizadas; paralisação do trabalho dos qUe ali vivem, prejudican
do os pequenos e médios proprietários, com suas terras inundadas, 
e, sobretudo, levando a miséria e o desespero aos assalariados rurais 
que vivem de diãrias. Tudo isso, aquela vez denunciado, poderia ser 
repetido nesta tarde. 

E ao lado de outros rios que transbordam, o São Francisco 
mais uma vez traz urna corte de sofrimento e de tristeza. 

A Barragem de Sobradinho encontra-se uma vez mais na sua 
cota mâxima. A sua vazão normal, que é de 2.060 metros cúbicos 
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por segundo, é elevada para uma descarga de 8.000 metros cúbicos 
por segundo, de tal forma que isto representa um grande prejuízo 
para as cidades às margens do lago, em especial remanso, Xique
xiCI,_ue e Casa Nova, na Bahia. 

Mesmo que esta descarga não aumente - e Deus queira que 
ela não aumente em proporções mais catastróficas ainda- são ine
vitáveis os prejuízos, em especial para aqueles pequenos proprie
târios às margens do rio no meu Estado de Pernambuco. São, sobte
tudo, os modestos agricultores, os posseiros, os meeiros, os rendei
ros, que têm atividade agrícola rudimentar, sem condições de ca
nalizar a âgua para distante do rio, e muito menos eletrificar a pro
priedade para bombear as respectivias águas. Eles muitas vezes têm 
que aproveitar, exatamente, a umidade deixada nas áreas ribeiri
nhas, margens que, agora, de uma maneira muito mais amiúde e 
com maior intensidade, vêm sendo invadidas pelas águas revolta
das. 

É, assim, o registro de uma tragédia que se repete. Talvez se pu
desse dizer que é um fenômeno natural, diante do qual o homem é 
impotente; mas, o que nós dissemos no ano passado permanece com 
toda a validade, mesmo porque não fomos contestados. ~ que não 
apenas temos sido impotentes diante da natureza, mas, sobretudo, 
temos sido imprevidentes. 

Perante esta Casa já assinalamos, em mais de uma oportunida
de, que o Poder Público é, em grande parte, responsável pela gravi
dade das tragêdias que se sucedem atravês das inundações ocorridas 
neste País. t;: que as regiões brasileiras estão com as suas reservas 
florestais, em grande parte, devastadas. Não há fiscalização nume
rosa e eficiente, de tal forma que se pode dizer que este País precisa 
empreender uma verdadeira guerra contra a produção de desertos, 
pois isso está pondo em jogo o próprio patrimônio nacional. As 
águas do São Francisco crescem tanto e, sobretudo, crescem em perío
dos cada vez mais curtos, que talvez não possamos deixar de 
dessociar os efeitos de uma causa que é exatamente a devastação 
ecológica. Basta dizer que, no vale do rio da unidade nacional a de
sertificação jâ atinge de 70% de sua ârea. 

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

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Ouvimos V. Ex•, com toda a satis
fação. 

O Sr. Alberto Silva (PI) - Estou acompanhando, com o maior interesse, 
o relato de V. Ex'- sobre as enchentes do São FranciscO, que se tornam amiú
de e que, com mais freqüência, estão prejudicando as lavouras da margem do 
São Francisco. Quero dizer a V. Ex• que está na hora de o Governo tOmar 
urna providência séria a respeito do nível do lago, para não deixá~ lo tão pró
ximo da sua cota m.áxima, que não suporta qualquer pequena enchente que 
venha, pois ele é obrigado a uma descarga quatro vezes maior do que a sua 
descarga normal, que é de dois mil metros cúbicos por segundo. Ele passa 
para 8 e, com isso, vai inundar as margens das lavouras a que V. Ex• se refere. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Agradecemos a intervenção do ilus
tre representante do Piauí. A própria obra de Sobradinho não atendeu, na 
sua construção, a um pleito de Pernambuco, em que se pretendia que ele ti
vesse uma capacidade muitas vezes superior à atual. Dízía-se que a sua di
mensão não podia ser muito maior porque haveria dificuldades até de, em tal 
hipótese, a represa ser enchida com as águas do rio São Francisco. A barra
gem, que hoje tem uma capacidade de 34,5 bilhões de metros cúbicos de água 
e uma altura de 54 m, com a cota do sangrador de 397,5 m de altitude em 
relação ao nível do mar- era previsto que ela encheria em 5 anos- encheu 
apenas em um ano e transborda anualmente de uma maneira catastrófica. O 
que pretendíamos era uma capacidade de 80 milhões de metros cúbicos em 
uma barragem com uma altura de 66,5 me cota de 410 m, o que foi conside
rado tecnicamente desaconselhável. Mas, os fatos serviram para mostrar que 
o pleito de Pernambuco era inteiramente viável e possibilitaria uma distri
buição de água em quantidade muito maior para projetas que tínhamos de ir
rigação de nossos rios. 

Mas, fazemos questão, toda vez que temos que versar sobre esse assunto 
de enchentes, de não ficar apenas relatando aqui as suas conseqüências e efei
tos, solicitando medidas que venham minorar o mal, mas insistimos em mos
trar a imprevidência dos homens. Com efeito, o Poder Público; atravês 
dos anos, vem permitindo essa verdadeira desertificação generalizada, no 
caso no Vale do São Francisco. Repetiria aqui algumas opiniões, Coniõ a do 
professor Vasconcelos Sobrinho, de Pernambuco, ou do geólogo Ubirajara 
Moja, segundo os quais as folhagens- detêm 70% da água, 20% são retidos pe~ 

los restos em decomposição sobre o solo, somente os 20% restantes se infil
trando no solo. Da ãgua que se infiltra, uma pane nui lentamente para os 
rios, riachos, etc., e uma pequena parcela evapora-se. Vale lembrar que um 
hectare de terra coberto de musgo é capaz de armazenar quatrocentos e ses
senta mil litros de água. Daí, podemos conclUir que riã6 é, Propríamente, o 
excesso de chuva que provoca as enchentes, e sim, a devastação da flora. E 
por que, indaga-se, não é impedida a devastação? Eis a resposta: "para não 
diminuir os' lucros dos devastadores; porque os l_ucros das grandes empresas 
são colocados acima das condições de vida da população, acima dos lucros 
dos pequenos e médios empresários brasileiros, acima, inclusive, da própria 
preservação do meio físico. 

Esta ê a realidade. O Nordeste brasileiro, já o dissemos e repetimos neste 
instante, sofre um processo de desertificação, em conseqüência de um uso ir
racional dos recursos naturais. 

Portanto, quando se fala nas cheias, se fala na devastação de nossas flo
restas, porque o que podemos inferir é que essa devastação das margens dos 
nossos rios ê, sem dúvida, a causa mais substancial desses fenômenos, que se 
repetem cada vez em períodos mais curtos. É preciso, asSim, assegurar o nos~ 
so equilíbrio ecológico, que está comprometido. 

Descendo às causas, fiCamos com autoridade para reclamar de que, 
quando essas tragédias ocorrem, o sistema de atendimento muitas vezes se 
projeta num campo meramente político, que não atende às necessidades bási
cas da população atingida. Agora mesmo, o Deputado Padre Mansueto, de 
Pernambuco, conferiu pessoalmente- e fez denúncia, através da imprensa e 
na própria Assemblêia Legislativa de Pernambuco- que carradas de alimen~ 
tos_, sobretudo feijão, apodreceram nos depósitos de prefeituras, jogadas fora, 
no mato, inclusive, segundo depoimento dele, por carros da Prefeitura de Pe~ 
trolina. 

E doloroso ver trabalhadores que perderam a safra do ano passado por 
causa das cheias e que, mais uma vez, vão perder a deste ano, sendo que. em 
sua maioria, não receberam indenização. alguma, porque de 10 talvez 8 não 
tenham conseguido ajuda. E certos alimentos, que poderiam minorar o sofri
mento do povo flagelado, vão, muitas vezes, parar em mãos daqueles que não 
necessitam deles, ou então, apodrecem em almoxarifes oficiais. 

Quanto às sementes, elas são insuficientes, embora se diga, por exemplo, 
que Pernambuco as está exportando para outros Estados. 

O fato é que, afora precárias ajudas para a construção de certas casas 
destruídas pelas enchentes anteriores, a CHESF, em especial, e o Poder Públi
co em geral, não efetivaram, de maneira satisfatória, as indenizações que se 
faziam necessáriaS para os atingidos do ano passado. E: verdade que, já agora, 
a cheia deste ano vai encontrar ós trabalhadores ruriis do Nordeste e, espe
cialmente, de Pernambuco, mais mobilizados, mais experimentados, mais 
aguerridos. Tivemos oportunidade, inclusive, de comparecer a uma dessas 
reuniões, em Petrolândia, reuniões essas em relação ao fenômeno das secas 
ou de enchentes mas sim, às indenizações decorrentes da construção da barra~ 
gem de Itaparica. Ali, eles se reuniram para cobrar da CHESF promessas que 
ficaram no papel mobilizando-se para denunciar e para pleitear o que lhes é 
devido, conforme se constata da nota de repúdío, que solicitamos seja trans
crita neste discurso. Temos em mãos, também, recente memorial da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores da Agricultura - CONTAG, dirigido, 
por sinal, aos Srs. Membros do Congresso Nacional, em que eles condenam o 
processo de construção das barragens, que não leva na devida consideração 
os trabalhadores, ignoran_do, de !liDa parte, o problema da terra e das plan
tações a serem atingidas; e, por outro lado, condenam, por igual, a política de 
funcionamento das barragens, a sua forma de operação, que muitas vezes tem 
objetivos próprios não condizentes com os direitos e os interesses coletivos. 

Esse memorial, Sr. Presidente, pedimos seja considerado, da mesma for
ma, parte integrante do nosso pronunciamento, porque é um libelo e, ao mes~ 
mo tempo, um apelo aos responsáveis pelos destinos deste País, para que al
guma coisa de efetivo se faça, no sentido de minorar a tragédia presente e, 
sobretudo, para sanar as causas desses males que vão se tornando cada vez 
mais permanentes. 

Por fim, aqui está um oficio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Itacuruba, em Pernambuco - cuja transcrição solicitamos, por igual - em 
que são feitas denúncias ~oncretas, ~specíficas, mostrando a violência de que 
os trabalhadores naquela região têm sido vítimas, inclusive no que diz respei
to à não distribuição justa dos alimentos enviados à região são-franciscana, 
em face dos efeitos das cheias. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Pois não, nobre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, em primeiro lu-
gar quero solidarizar~me com V. Ex•, quando se refere ao problema do des~ 
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matamento. Concordo em que a devastàção da cobertura vegetal na área do 
São Francisco, ê uma das grandes -responsáveis pela exacerbação das enchen
tes que têm se abatido, nos últimos anos, sobre aquele Vale. Diria mais, que 
se torna cada vez mais urgente uma ação dirigida para a recomposição dessa 
cobertura vegetal. E o mais grave é que, possivelmente, ali não bastaria um 
programa nos moldes convencionais do IBDF . .e bem possível que se torne 
necessária ·a ação direta do poder pOblico, inclusive com aplicação de recur
sos a fundos perdidos, para a reconstituição dessa cobertura vegetal. A apli
cação da si~temâtica do Projeto Sertanejo, para as populações pobres daquela 
área, poderia ser um instrumento de grande ajuda para a reconstituição da 
capa floristica daquela área inclusive, de modo a propiciar um nfvel de vida 
mais alto e de produtividade agrícola mais adequada às suas populações, que 
são realmente carentes. Desejo t3mbém repudiar a ação dos aproveitadores, 
que exploram a miséria-daqueles que na hora da calamidade devem receber 
ajuda e alimentos. Os que asSim agem em beneficio próprio merecem o nosso 
repúdio. Eles prCjudicam a ação dos poderes públicos, no amparo das popu
lações necessitados. Gostaria porém de salientar que o Ministério do- Interior 
tem feito, novamente~ -i:sfC-ino, um grande esforço para minorár o sofrimento 
Gessas populações. Tenho em mãos informações sobre essas enchentes e sobre 
a ação do Ministério do Interior. O Ministro Mârio Andreazza tem sedes
dobrado. Ele vem inclusive mantendo uma comissão permanente -de obser
vação no vale do São Francisco ·que analisa tambêm os problemas de ope
ração das barragens, para que elas sirvam exatamente àquele objetivO de mi
nimização dos efeitos das enchentes e não, é claro, o instrumento de efeito 
contrário. Muito obrigado a V. Ex•. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Agradeço a intervenção do Senador 
representante do Ceará. Realmente, o Ministro Mário Andreazza tem anun
ciado até mesmo, se não me engano, uma espécie de plano diretor, ou coisa 
semelhante, para enfrentar os efeitos catastr6ficos dessas enchentes. O que es
tranho é que exatamente agora ê que se estej~ cuidando disso, porque essas 
barragens vêm sendo construídas ao longo de governos sucessivos. Conse
quentemente, parece-me que um pJanejamento bem ordenado, racional, que 
levasse em consideração não só aquele objetivo especffico da construção da 
barragem - que no caso de Sobradinho é garantir uma vazão determinada 
para as usinas de Paulo Afonso -mas todos os outros em termos econômi
cos e sociais e, em especial as conseqciências-inesmo que securidáiia5,-que 
atingissem a população, sempre sacrificada. 

V. Ex•, Senador José Lins, diz, poi- exemplo, que Pernambuco terâ sido 
menos atingido. Realmente, especificamos, de infcio, cidades da Bahia e ne
nhuma de Pernambuco; é que como cidades, ·etas não foram, ou pelo menos 
ainda não foram atingidas tão vitalmente Co.riio na Cheia- de 1979. Nem por 
isso Pernambuco deixou de ser atingido, sobretudo naquela camada mais ne
cessitada, daqueles que se de~icam à atividade produtiva nas margens do São 
Francisco e nas inúmeras ilhotas ali existentes; são acilleles que não têm outro 
meio de fazer a terra fértil senão nas faixas úmidas, Quando o elo não dâ en
chente. 

Essa visualizaÇãO-lião POder ser esquecida. Louvamos que o GOverno es
teja agora preocupado em fazer um plano diretor pà:;vCntivo a essaS grandes 
enchentes, o que lamentamos é que tal preocupação não tenha sido concomi
tante com a construção dessas grandes barragens. Porque ninguém nos con
vence, Senador José Lins, de que não hã uma Correlã.Ção de causa e efeito en
tre a construção dessas barragens e essas enchentes fenomenais, que estão su
cessivamente ocorrendo- este ano, o ano passado, hã dois ou três anos atrás 
- quando antigamente essas cheias maiores ocorriam de trinta em trinta 
anos. 

Como leigo, assim comO -o é o povo,- não podemos dissociar uma coisa 
da outra, porque só começou esse fenômeno catastrófico, co·m ·essa dimensão 
e constância, depois das barragens. 

Agora, terão resolvido construir diques, fazer planO diretor preventivo 
contra as enchentes, etc ... Ora, isto podia e devia ter sido cuidado simultanea~ 
mente. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite? 

O Sr. EveJâsio Vieira (SC) - V. Ex• mC permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Em primeiro lugar, concedemos o 
aparte ao nobre Senador Evelãsio Vieira e, em seguida, o concederemos ao 
nobre Senador José Lins. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Senador Marcos Freire, repetindo, mas 
avançando um pouco em relação ao que disse o nobre Senador Alberto Silva, 
houve a preocupação de reservar o máximo de água para gerar energia, uma 
preocupação para o objetivo industrial, mas esquecendo-se do aspecto social. 
Não houve seriedade na construção da obra ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Certo. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) -Porque se hOuvesse, não estava ocorrendo 
isso na construção da própria obra, quer dizer, inclusive numa elevação-con
trovertida para o represamento e também críticas à operação. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Correto. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Há anos defendo, sistematicamente, a 
criação, a implantação do segu-ro agrário amplo, irrestrito, neste País. Se nós 
jâ tivéssemos o seguro, V. Ex• não estaria lamentando as tristezas desses pro
dutores ribeirinhos, porque eles estariam, a estas horas, sendo indenizados do 
seu trabalho e do seu capital e em condições de produzir uma nova safra. Mas 
não existe esse seguro. O Governo anun-cia da: sua inten.ção, o's anos passam, e 
essa medida de seg11rança, de tranqUilidade pai:a o produtor não ocorre. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- V. Ex• tem toda a razão e agradece
mos a invocaÇão do seguro agrícola. Talvez V. Ex• esteja recordado, por 
igual, que ainda recentemente, no ano passado, defendemos esta tese do segu
ro~ i:Lão em relação - coisa curiosa, ironia das coisas! - aos efeitos das en~ 
chentes, mas o fizemos em relação aos-efeitos das secas. Ao invés do Governo 
gàstar milhões e milhões para enfrentar -seus efeitos -antes através das fren~ 
tes de trabalho e agora através de uma nova sistemática, que deu margem 
também a muitos aproveitadores e à: muita corrupção-- o seguro agrícola 
poderia exatamente ser uma das alternativas válidas, uma das soluções mais 
indiCadas e menos onerosas. 

·Estamos de pleno acordo com V. Ex• e achamos que essa deve ser ·uma 
tese que deve ser defendida com todo ardor e que, até hoje não foi efetívada 
com a amplitude, a universalidade que precisaria ter. Com a palavra o ilustre 
Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, o papel da Opo
sição é, realmente, de levantar estes problemas e fazer crítica objetiva, para 
que soluções sejam encontradas do melhor modo e no tempo mais curto 
possível. Mas não me parece justo, num plenâiio como- a· nosso, alegar-se, 
sem mais ou menos, que não houve seriedade na cOnstrução das barragens do 
Rio São Francisco. Acho esta uma crítica totalmente fora de propósito. Co
nheço os estudos que têm sido realizados, principalmente quanto à barragem 
de Sobradinho, f! outras mais que ali deverão ser feitas. Seus estudos foram 
realizados de um modo mais amplo e criterioso. Foram previstas suas conse
qUências, desde as relativas à inundação das terras, ao problema das enchen
tes, até as modificações Climáticas e ecológicas ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Af, as nossas dúvidas ... 

O Sr. José Lins (CE)- Mas posso garanti! a v:Ex• que esses estudos 
foram feitos, inClusive, com consultas a especialistas internacionais. Volto 
agora ao início do Seu discurso quando V. Ex• se referiu ao problema do des
matamento. No meu modo de pensar, o desmatamento é realmente o grande 
responsável pelo agravamento das enchentes. V. Ex' citou os dados do Dr. 
Vasconcelos Sobrinho. A cobertura vegetal funciona como retentora dos flu
xos dágua e se ela deixa de existir esses fluXos correm para as calhas dos rios. 
V. Ex,. também se referiu à necessidade de um plano para evitar os efeitos ca
tastróficos das enchentes. No ano passado, esse pl'!no foi concebido, parava
do e iniciado. Acredito, que ele vai prosseguir. Quanto ao problema do segu
ro, a. que o nobre Senador Evelásio _ s_e referiu, creio_ que ele já existe, O ql!e 
não existe ali ê o agricultor. São pobres famílias que moram às margens dos 
rios e que fazem uma agricultura totalmente de subsistência. Não utilizam o 
crédito, não utiliZam o seguro. Há também, ê Ciafo~ O problema das popu
lações das cidades. Estas não teriam o valor das propriedades a salvo das en
chentes através desse seguro agrícola. Isto é eyldente. pe modo que o proble
ma é mais amplo, V. Ex• tem toda razão em levantá-lo e o levanta com muita 
oportunidade, um caminho deve ser buscado para que essas cheias não con
duzam a repetidos sofrimentos às populações. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Obrigado Senador José Lins, mas 
não cremos que o Senador Evelâsio Vieira tivesse posto em dúvida a eficiên
cia técnica da construção das barragens. S. Ex• não pôs em dúvida a cons
trução, a obra material em si, a funcionalidade dessas barragens sucessivas. O 
que entendemos -e este parece ser o pensamento de S. Ex•- é que na con
cepção da obra não se terá levado em consideração todos os aspectos, não se 
terâ tido uma visão de todo abrangente do social. E vamos mais além, na bar
ragem mesmo de Sobradinho, V. Ex" deve ter conhecimento disso, quiseram 
fazê-Ia a ferro e a fogo. Era uma obra que inegavelmente precisava ser realiza
da, da maior importância para dar a expansão de Paulo Afonso, para o aten
dimento das necessidades energéticas do Nordeste. No entanto, sabemos o 
que aquilo signifiCOu em termos de prejuízo de sofrimCnto para" o povo que ali 
se encontrava. Não sabemos se V. Ex• tem condições de reconhecer de públi-
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co, mas foram efetivadas, quando o foram, indenizações irrisórias. Houve 
deslocamento e populações e não asseguraram a- essas ·populações o mesmo 
padrão de vida, o mesmo nível de vida. Então, é a isso, sem dúvida, a que se 
referia o nobre Senador Evelásio Vieira. A obra pode ser magnífica, do ponto 
de vista têcnico, do ponto de vista de Engenharia Hidráulica - não pomos 
em dúvida isso - mas nós, que queremos um progresso para o Brasil, 
queremo-lo de forma que leve em consideração aquilo que a lgréja nos ensi
na: todos os homens e o homem todo. 

O Sr. José Llns (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) -Ainda estamos respondendo a V. Ex• 
e ouviremos de novo V. Ex•, com toda a satisfação. Mas oportunamente. 

Então, é preciso se levar em consideração o social, o humano. 
Referimo-nos ao inicio deste discurso, a uma concentração a que compa

recemos cm Petrolândia. São, exatamentc, famflias de trabalhadores que es
tão ameã.çadas de serem vítimas da meSma violência que se praticou em 
Sobradinho; gente qt~;e trabalha naquelas terras que vão ser inundadas pela 
barragem de Itaparica c que estão lâ hã 1 O, 20, 30, 50 anos e que não querem 
sair dali, sem mais nem menos. Querem evitar que aconteça o mesmo de 
Sobradinho, com indenizações irrisórias, indcnizações que se constituem em 
violência. Então, eles se reuniram cm janeiro para reclamar da CHESF coisas 
que foram prometidas e que não foram efetivadas. E entre essas coisas~ coisas 
insignificantes, há o mapeamento das ãreas que vão ser atingidas pela barra
gem de Itaparica. É o que de menos se pode exigir do Poder Público. Ele vai 
construir uma obra~ ele vai inundar uma região, uma microrregião, ele tem, 
pelo menos, que dizer àqueles que moram nessa região até onde as âguas vão. 
É um mínimo de consideração, de respeito ao homem que ali vive, que ali 
nasceu, que ali trabalha e que ali pretendia morrer, 

O Sr. Evelásio Vieira (SC) - Ai é que estâ a falta de seriedade. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Exatamente por isto é que estamos 
invocando esses exeJI~plos concretos. 

O Sr. José Lins (CE) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Pois não, ouviremos logo mais V. 
Ex•. 

Pois bem, houve essa concentração em Petrolândia, onde comparecemos 
como Senador por Pernambuco. O apelo deles é porque a CHESF, até hoje, 
não disse até onde as águas vão. Da( a intranqUilidade, a insegufança do ho
mem que tem o seu pedaço de terra, ou que trabalha no seu pedaço de terra, 
e que a partir da notícia da barragem de Itaparica vê depreciar o seu patrimô~ 
nio. Isto porque ninguém mais quer comprar uma coisa que estâ condenada, 
ele próprio não quer plantar, porque não sabe quando vai se efetivar a obra, e 
não sabe, sequer, se as suas terras vão ser atingidas. Isso, ao nosso ver,se en
quadra na classificação que deu o Senador Evelásio Vieira, sem estar pondo 
em suspeição a eficiência técnica da obra material. 

Ouvimos V. Ex• com muito prazer. 

O Sr~ José Lins (CE)- Senador Marcos Freire, é muito fácil criticar, 
sobretudo quando desconhecem as medidas que foram tomadas para a so
lução desses problemas. Posso garantir a V. Ex• que as informações de que V. 
Ex• dispõe são absolutamente inveddicas. Eu acompanhei, de perto, todos os 
estudos da Barragem de Sobradinho; participei de reuniões realizadas para a 
solução dos problemas sociais daquela área. Dessas reuniões participaram 
vários Ministérios como o de Mina~ e Energia, o do Trabalho e o da Agricul
tura, através do INCRA, a SEPLAN, o Governo da Bahia, o Governo de 
Pernambuco e a SUDENE. Todos esses órgãos estiveram participando das 
análises e de longas discussões. • . --- -

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Permite V. Ex•? 

O Sr. José Lins (CE) - Com o maior prazer. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Lamentamos não ter ouvido dessa 
relação que V. Ex• apresentou os representantes dos trabalhadores, as asso
ciações e os sindicatos. S6 -ouvimos nomes de enHdades do Poder Púbiico, 
exatamente aquelas que são coatoras. 

O Sr. José Lins (CE) - Mas lâ estavam também eles, nobre Senador. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - V. Ex• então se esqueceu. Foi um 
lapso lamentável. 

O Sr. José Lins (CE) - Realmente não os mencionei; mas eu mesmo 
participei de reuniões com os rePresentantes dessas pOpulaçÕes. Um- plarlO 
completo de des1ocamento das populações foi elaborado minuciosamen'te; 
fo_ram construídas três ou quatro novas cidades, dando-se a cada uma das 

famílias deslocadas das cidades inundadas uma casa nova, praticamente a 
custo zero. Essas cidades foram construídas pela CHESF. Todas as popu
lações rurais tiveram programas de colonização, com ãreas adequadas, inclu
sive com irrigação.- Essas populações foram convocadas para assumir suas 
novas glebas doadas pelo Governo. Algumas famnias, é certo, não aceitaram 
deslocamento e preferiram simplesmente ficar na margem do rio, porque di
ziam estar acostumadas a viver ali, embora as condições de vida fossem as 
mais precárias. Houve realmente um grande esforço, mas numa comunidade, 
como aquela, é natural que alguns aceitem as soluções encontradas e outros 
não. V. Ex• não poderá ver todo esse trabalho do Governo Federal. Quanto a 
lraparica, hâ quatro anos que vêm sendo feitos os seus eStudos. O Ministério 
dispõe de todos os mapas das áreas inundáveis. O que, acredito, pode estar 
ocorrendo, no momento, é uma indefinição sobre a época do início da-obra. 
Reconheço que houve uma modificação nos programas de construção da bar
ragem que, possivelmente, estará criando problema. Tomei conhecimento 
desse assunto hã poucos dias, pelo Ministro César Cais, que está disposto a 
tomar providências para as necessãrias decisões. Mas, bs estudos de desloca
mento com previsão de todo o apoio às populações ribeirinhas tem sido feito 
com segurança pela CHESF. Pode haver falhas, não venho aqui defender a 
sua perfeição. Acho que as populações devam reiVindicar os seus direitos~ 
mas posso garantir a V. Ex• que há inteira e total boa vontade da parte do 
Governo Federal para que esses problemas sejam resolvidos com todo o·sen
timento de humanidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- E nós poderíamos assegurar a V. Ex• 
que hã total insatisfação por parte das comunidadeS atingidãs, isso V. Ex• 
pode constatar através de documentos das entidades representativas dos tra~ 
balhadores. 

O Sr. José Lins (CE)- Acredito, porque hã uma natural resistência por 
parte do povo ante essas mudanças. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Mas, é lógico! Se V. Ex• tivesse nasci
do e crescido aprendendo a pescar ou a plantar nas margens do rio e quisesse 
deslocá-lo para uma vilazinha muito bem feita pelo BNH, lâ para o sertão 
não sei de onde, V. Ex• também não estaria satisfeito. Isso teria que ser feito a 
quatro mãos, não apenas pelos órgãos, públicos, mas com os Órgãos repre~ 
sentativos dos trabalhadores. 

O Sr. José Lins (CE) - Mas, foi feito a quatro mãos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Foi feito nada! Podem até ter sido 
convocados, mas no final veio a imposição de uma decisão, de cima para bai
xo. E no que se refere à Itaparica, até hoje, ou pelo menos até 8 de janeiro, 
quando houve o encontro de Petrolândia, não havia sido fornecido o mapea
mento que mostraria onde as terras seriam atingidas pelas ãguas da represa. 

O Sr. José Lins (CE)- Peço a V. Ex• que me permita levar este seu de
poimento ... 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Pois não. 

O Sr. José Lins (CE)- ... ao Ministério das Minas e Energia. Ele pode 
ajudar para que providências sejam tomadas~ 

O SR. MARCOS FREIRE (PE).:... Agradecemos a V. Ex• e esperamos 
que realmente isso possa produzir algum efeito prático, porque algumas das 
coisas que pedimos da vez anterior, quando falava das enchentes do ano pas
sado -que nos fornecessem, por exemplo, o boletim pluviométrico dos íilti
mos 20 ou 30 anos, na região do São Francisco. a história das cheias daquele 
rio - nunca nos chegaram. O fato é que, pelo exemplo citado, não sabemos, 
sequer, se realmente estâ caindo mais chuva hoje do que antes, em proporção 
que justificasse a ocorrência de tais tragédias. 

Sr. PresidenteJ não é intriga de Oposição! Hã desvios nos alimentos for
necidos, no material que deveria ir ajudar aqueles que estão sofrendo. E, não 
só solicitamos a transcrição de tal denúncia feita peJo Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de ltacuruba, em Pernambuco, a quejã nos referimos, como, 
inclusive, somos levados a lembrar a opinião do próprio Secrretârio-Geral da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almei~ 
da, que fez severas criticas à maneira como estão sendo distribuídos os ali
mentos destinados às vítimas das enchentes. Ele diz que "nesse momento 
tudo deve ser feito para evitar o desvio de doações que, dentro de um sistema 
de indústria das cheias, está beneficiando os intermediários, principalmente 
os ligados ao atual sistema político" (Correio Brasiliense, 6-3-80). 

Quem diz isso, portanto, não é o Senador Marcos Freire, quem o diz é o 
Secretário-Geral da Conferên"cia Nacional dos Bispos do Brasil. Fala na in
dústria das cheias, que pode se tornar célebre como a indústria das secas, nes
te País. Havendo desvios de ajudas ele, com a sua autoridade de pastor. de 
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Secretârio~Geral de uma instituição que merece todo o respeito do Brasil, fala 
cxatamente na criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apu
rar as causas das enchentes e investigar o atendimento às vítimas; ele julga 
que essa é uma medida necessária c urgente, através de u~a perícia técnica 
para equacionar o efeito dos dcsmatamentos e dãs barragens. 

A CONTAG, Sr. Presidente, at:i-avés desse documento anteriormente re
ferido, pede também a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquéri
to - CPI, com a prioridade e a urgêncioa que a gravidade do assunto está a 
exigir. 

Assim, hã muita coisa errada, Sr. Presidente, e nós, que estamos vindo de 
uma região sofrida como é o Nordeste, sabemos que esses fenómenos estão 
ocorrendo em outras partes do Brasil. Aqui mesmojâ ouvimos outros colegas 
falarem de enchentes de outros rios, e tememos que, amanhã, possamos ter 
uma enchente descomunal na Amazônia, porque estão devastando também a 
floresta amazônica. Portanto,- tudo isso estâ a _exigir, desta Casa, uma 
cobrança efetiva, contundente do Governo FedCral, porque não podemos 
continuar a assistir a repetição de dramas que sacrificam, mais ainda, o jâ sa
crificado povo brasileiro. 

Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE EM 
SEU DISCURSO: . ' 

Petrolândia, lO de janeiro de 1980 

NOTA DE REPÚDIO DOS TRABALHADORES -DÁ"REG!ÃO 
DE ITAPARICA PELOS DESRESPEITOS 

DO GOVERNO E DA CHESF COM SUAS REIVINDICAç0ES 

Nós trabalhadores rurais da região de Itaparica, submédio São Francis~ 
co, compreendendo os municípios de Petrolãndia, _Floresta, Itacuruba, Belêm 
do São Francisco. em Pernambuco; e Rodelas, Glória, Paulo Afonso, Abarê, 
Macururé e Chorrichó, na Bahia, representados pelos Sindicatos de Traba
lhadores Rurais da Região, Federações dos Trabalhadores Rurais de Pernam· 
buco e Bahia, e Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CONTAG; reunidos nesta segunda concentração, em Petrolândia, vimos to· 
mar a posição de repúdio à Cia. Hidroelétrica do São Francisco - CHESF e 
ao Governo em razão do seguinte: -

a) Em jUlho de 1979 definimos nossas reivindicações de forma aberta e 
clara e as encaminhamos aos podere~ públicos competentes, inclusive à 
CHESF e ao Ministério das Minas e Energia; 

b) O conjunto das reivindicações representa a exigência de um projeto de 
reassentamento para nós que constituímos a população a ser atingida; 

c) Para cada uma das reivindicações estabelecemos um prazo pa'ra seu 
atendimento, de modo a nos permitir a acomoanhar e oarticipar do projeto 
de reassentamento reivindicado que vai de mapeamento (1979), reassenta
mento das famílias atingidas (i 980), construção de núcleos r~ide~ciais (198!) 
e indenizacão iusta das benfeitorias (1982): 

- Quanto à I' Reivindicação -o mapeamento- a CHESF e o Minis~ 
têrio das Minas e Energia tiveram o prazo entre julho de 1979 e 31 de de~ 
zembro do mesmo ano para nos atender. Em 3 de janeiro de 1980, a CHESF 
dirigiu oficio à FETAPE encaminhando uma ''planta fotogramétrica,. dare
gião de Itaparica. Tanto os termos do oficio como a planta anexada deixam 
evidente que a reivindicação não foi atendida. Com efeito, o mapeamento 
pretendido é aquele que permita às comunidades tomarem conhecimento, 
com clareza da ãrea de inundação e conseqUentemente das terras remanescen
tes._Ora, nem o ofício·nem a planta esc::Iarece esses pontos. 

- As pr~messas de atendiment~ d~s~a· reivindicação no futuro, confor
me o ofício, sob alegação de que a CHESF não dispõe dos elementos neces
sários, no momento, não nos convencem. Mesmo porque não é de se admitir 
que um empreendimento governamental de tal porte, financiado com dinhei
ro interno e emprêstimos estrangeiros, ainda não disponha de dados tão ele
mentares como o mapeamento. Quanto às demais promessas feitas no oficio, 
relativas às medidas a serem tomadas no futuro, quereníos registrar que esta
mos saturados de promessas não cumpridas; 

- Não aceitamos que a CHESF continue escondendo de nós o mapea
mento, como forma bastante clara de nos marginalizar da participação na im
plantação do projeto, por um lado, e por outro com Q objetivo de abrir cami
nhos para a implantação de grandes companhias naCionais e multinacionais, 
exatamente nas ãreas que deverão ser distribuídos co'm os trabalhadores ru
rais desta região de Itaparica: 

Diante disto, só nos cabe; 
19) Repudiar o descaso dos poderes públicos em relação às nossas reivin

dicações; 

29) Tornar público que as promessas de atendimento futuro das reivindi
cações jâ se apresentam para nós como forma muito clara de alimentar expec
tativas vãs e de nos acomodar. Assim deixamos claro que não registraremos 
promessas mas só levaremos em conta propostas honestas que até o presente 
não foram formuladas; · 

3~') Não aceitaremos quaisquer medidas concretas partidas da CHESF 
sem a nossa aprovação e que venham a nos atingir seja quanto às nossas habi~ 
tações, seja quanto aos nossos meios de produção e subsistência: terras, pos
se, lavouras, áreas de cria tório comum, e caminhos de acesso às fontes d'âgua 
ou ao rio, etc. Salvo, depois que nos sejam asseguradas honesta e claramente 
as reivindicações feitas; 

4~') Continuaremos denunciando passo a passo as arbitrariedades e vio
lências que a CHESF jâ praticoU- e aquelas que venha a praticar; 

59) Resistiremos legitimamente permanecendo nas terras que garantem a 
nossa subsistência país abrir mão disso seria aceitar a fome, a miséria para as 
nossas famílias; 

69) Por fim, apelamos a todas as forças_ d"emoc:ráticas e populares para 
que nos apóiem nessa árdua luta pelo direitO à terra, contra a opressão, à ex~ 
ploração e a ganância de uma minoria privilegiada de forasteiros que coloca 
em perigo a classe dos trabalhadores e toda a Nação brasileira; 

7~') Somos favoráveis a um processo voltado para os interesses do povo e 
COiitrã. esse tipo de "progresso" que nos marginaliZa e favorece principalmen~ 
te a grupos estrangeiros. 

DOCUMENTO DE REIVINDICAÇÃO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DA REGIÃO DA BARRAGEM DE ITAPARICA 

Nós, Trabalhadores· Rurais da Região da Barragem de ltaparica, Sub
médio São Francisco, compreendendo os municípios de Petrolândia, Flores
ta, Itacuruba, Belém de São Francisco-, em Pernambuco, e Rodelas, Glória, 
Abarâ, _Macururé, Chorrochó, na Bahia, representados pelos Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais da Região, Federação dos Trabalhadores na Agricul
tura do Estado de Pernambuco- FETAPE, e Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado da Bahia- FETAG-BA e Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, reivindicamos justiça para 
todos nós, que vamos ter as nossas terras e benfeitorias cobertas pelas águas 
dá Barragem de Itaparica. 

Sabendo que o projeto está com atraso de dois anos e cientes da pressa 
das autoridades em dar continuidade imediata a construção da Barragem, to
dos nós, unidos e organizados em Sindicatos, Federações e CONTAG, deci
dimos apresentar as nossas reivindicações, expressão da tomada de consciên· 
cia dos nossos direitos adquiridos ao longo da nossa vida de trabalho durO e 
desses três anos de estudo e de reflexão. 

Considerando que: 
- Somos 120.000 habitantes na região (Quadro I); 
- 80,64% da população trabalha na agricultura (Quadro 2); 
-Nossas lavouras de vazante, de irrigação e de chuva estão diretamente 

ligadas ao Rio São Francisco; 
-A produção do leite depende da proximidade do Rio para dar melhor 

produção; 
- Produzimos carne e pele em grande quantidade nessa região; 
- A pesca é o refrigério das nossas famílias, em todas as épocas do ano; 
- Para construir todas as nossas casas em poucos meses ficarâ caro de-

mais para nós, pela falta de material e de mão-de-obra, como aconteceu na 
Região de Sobradinho. 

Conhecedores que somos da situação de aflição e de misêria a que foram 
condenados 70.000 companheiros nossos, que tiveram suas terras cobertas 
pelas âguas da Barragem de Sobradinho. 

Considerando ainda: 
- Que na área do canteiro de Obias de COnstrução- de acampamentos e 

demais obras do projeto de Itaparica, jâ estamos sofrendo arbitrariedades; 
- Que as arbitrariedades, com a imissão de posse pela CHESF, atingem 

200 famílias dos povoados de Riacho Salgado, Cachoeirinha, Icó e Quixabâ; 
- Que todos os trabalhadores rurais têm ro_ç_a situada e terreno para 

criatório comum; 
-Que as 100 famílias de Cachoeirinha e Riacho Salgado já foram deslo~ 

cadas pelos canteiros de obra da Barragem de ·Itaparica. 
- Que a CHESF vem pressionando Os moradores de Icó e Quixabã: 

• cercando a área sem indenizar; 
• fechando as estradas para as roças; 
• fazendo despejos, derrubando casas e destruindo benfeitorias sem 
mandado judicial; 
• dificultando o acesso ao Rio, que é a única, fonte de âgua para a 
população. 
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Reivindicamos: 

Plano de Reassentamento 
Pontos BásicOs 

1 - Que em cada passo do Plano de Reassentamento toda.s as decisões 
sejam tomadas com a participação ativa dos trabalhadores rur~Is, através _de 
suas entidades de classe- Sindicatos de Trabalhadores Rurais, Federaçoes 
de Trabalhadores na Agricultura da Região e Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG). 

2 -- Que todas as exigências constantes das rei~in~icaçõ,es para o r~as
sentamento da população trabalhadora rural a ser atmg1da sejam cumpridas 
antes do fechamento das comportas da barragem. 

Prazos - Reivindicações 

1979- Mapeamento: a CHESF deverá fornecer, o quanto an~es~ o ma
pa, delimitando a área a ser inundada, para estudo pelas comumdad~. . 

1980 - Reassentameilto das Fam11ias atingidas: a CHESF deverá distn
buir a terra da margem do lago em lotes de dimensão familiar, conforme o 
Estatuto da Terra, Lei n• 4.504, de 30-11-64. 

- Deverâ entregar·a cada trabalhador o Título de Propriedade da Terra. 
1981 - Construção de Núcleos Residenciais: cada comunidade deverâ es

colher um local onde a CHESF deverá construir casas, de acordo com o nú
mero de casas de cada comunidade, com os beneficias de: Escolas, Posto Mé
dico, Igreja, Rede de Saneamento, Eletrificação, Arca_ Coberta __ p_ara Feira. 
Estradas, etc. 

-Área comunitária para crültório, com tamanho correspondente a 10 
(dez) hectares, por trabalhador. _ _ _ 

1982 - Indentzação justa das Benfeitoria$- conforme tabela de preços a 
ser aprovada pelos trabalhadores rurais da Região. 
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CONTAG 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

Av. W j3 Norte- Quadra 509- B- ED. CONTAG- TEL.: 272-0320(PABX) 
END. TELEG. CONTAGRI- 70750 ~-BRASfLIA-DF. 

Aos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Os representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura- CONTAG, das Federações dos Trabalhadores na Agricultura 
dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, dos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais dos municípios do Vale do Rio São 
Francisco. da Comissão Pastoral da Terra das Regionais Nordeste II e III e 
da Diocese de Joazeiro da Bahia e da Fundação do Desenvolvimento Integra
do do Vale do São Francisco, reunidos na cidade de Carpina, Estado de Per
nambuco, nos dias 13 e 14 de fevereiro corrente, manifestam aos Senhores Se
nadores e Deputados Federias do Brasil e à opinião pública nacional a gravi
dade do problema que aflige as populações ribeirinhas do rio São Francisco, 
vítimas de constantes inundações causadoras de fome, desabrigo e desagre
gação. 

Os municípios do Vale do São Francisco estão assistindo, neste início de 
1980, a uma repetição dos mesmos fatos denunciados pelo Movimento Sindi
cal ao Ministro do Interior no início do ano passado. 

Com o aumento da descarga d'água de Três Marias, que a CEMIG justi
fica pela chuva nas cabeceiras do São Francisco, milhares de pessoas, em Mi
nas Gerais, ti v eram que abaiidonar suas casas e lavouras em busca de abrigo 
rias cidades da área. Só no município de São Francisco, são mais de 3.000 os 
desabrigados. Levantamento feito pela FETAEMG nas localidades de Ilha 
do Lajedo, Fazendo Caatinga, Riacho- e Fazenda do Sr. Altair identificou 
mais de 100 famílias que perderam tudo o que possuíam e buscaram abrigo 
nos altos mais próximos, CVíiàndo a cidade, tentando salvar alguma coisa de 
suas lavouras. Na Bahia, ~egundo informações da imprensa, (J. Bahia 6~2-
80), os desabrigados já são' ~ais de_ 40_mil. Até no Qaixo São Francisco, com 
o aumento da vazão de Sobradinho, as águas já começam a provocar prejuí
zos e o desabrigo de pessoas. 

Muitas dessas famflias estão sendo obrigadas a enfrentar uma nova 
cheia, sem terem recuperado ainda o que perderam na enchente do início de 
79. Em Minas Gerais, algumas delas estão sendo surpreendidas nas mesmas 
barracas em que foram abrigadas no ano passado. Em Sergipe, as casas pro
metidas pelo Governo, através do BNH, para os desabrigados de 79, até hoje 
não foram construídas. 

Apesar das solicitações feitas pelo Movimento Sindical, os trabalhadores 
não foram indenizados pelas Perdas que tiveram na cheia passada. 

Faltam alimentos e abrigos. Em algumas âreas de Minas Gerais hã surto 
de tifo. A população, revoltada, tanto em Minas quanto no Médio São Fran
cisco, recusa-se a ser vacinada, dizendo que precisa é de comida. 

O:D.Q.:~ - POPUL;,C"'.Q RUR."..L E__ P.ROJECC:JS D:. P'JPUL.',C.-...0 RUR"tL 

~!'T,'.F'!'E:S) D."t R;:G'L~C D:. 1\:..:t.:{;tG~í b;;:··n:~fl;_"=-tte·-

A distribuição de alimentos, sementes, etc. aos desabrigados caracteriza
se pela burocracia extrema. Por exemplo, em Minas Gerais, para um desabri
gado receber a sua barraca, os seus dois quilos de feijão, três de arroz, um pa
cote de macarrão, um pouco de sal e uma lata de óleo, ele tem que ser cadas
trado cm duas vias e receber uma ficha de identificação, com nome, número, 
n9 de dependentes, etc. E ainda tem que esperar 10 dias para receber a sua 
ração. Ainda naquele estado, em São Francisco, temos um outro exemplo de 
zelo burocrático exercido contra os trabalhadores: a CODEC (Coordenado-

. ria- da Defesa Civil) enviou para aquele município alimentos para duas mil 
pessoas. Como, na hora da distribuição, eram quase 4 mil dos desabrigados, 

·---·-.........._.__.-------=----,-----~--,.~=-~~-~-,-, o coordenador local dividiu o que seria para dois entre quase 4 mil, alegando 

[; I POPTTL:~ç.'.r RtT:t~L(1) r::oJEÇCE-S D.:. PCI'U-. que não poderia explicar aos seus superiores o crescimento da população de-

' 

DJT .• DO ~m!-, !GíPI( ---~-+-L_: • .:.ç_:.o_o_uR, •• _·.L--~-- sabrigada. 
·--196ÕI 197o~ 1;J7'iC2l I 1977 C3l ! -- -r--·--·-------jf-...:.:C.:..:.-If-"'-'-'--l~---~ ----- O mais sério ê que, a exemplo do que ocorria em anos passados com a se-

: W SalÓm do '3.Fr"l.r.cisco 9 _,r·l.3 1LG1tf 12,.9no 134 l.51 . ca, está se criando na região uma verdadeira ~'indústria da cheia". Prefeitos e 
· ,.. r t a c u r u 'c u. 2 .uo 2~.3õ2- - ~~r--;r:h1i.fí- outros políticos, encarregados de repassar os recursos destinados aos desabri-

f.t ~F;-;-1-o;:-:;r:-::-,-:,:-.-•t-"'::-~-~-+"'16. _ 23. 72 '+ 2 • oo 3rJ. 0 _, gados, não deixam que aqueles recursos cheguem aos seus destinatários, pre-
g p ct r ol<in d i 'l 6 .85'4 9.67·J 11. :rou 12. 35"2 ferindo distribuí-los entre grandes proprietários e apaniguados políticos seus 

1 
o --Tõ!-=::L----+-3-:-5 _-0-:-63~?-JlO 5'5'. 18 ) , 8 •617 ou aplicando·os em melhorias nas cidades onde têm interesses eleitorais. 

E 
Os trabalhadores têm recebido apenas alguns mantimentos, embora rei

:~ b a r ó 5' • 512 ? .938 6.200 _ -~:.:_8~1 vindiquem crédito; mas, este, tem ido aos que menos necessitam. O Prefeito 
c h o r r" c h o __ .;,_ --y.s-21' -~- 12.200 13-5'12 I dePetrolina-PE,emdeclaraçãoao JomaldoBrasi/(4-2-SO),explicaofato 

·:s. ode 1 as 2.296 2.3o1 2.L.-IJO 2.'+'+3 dizendoque~'ostrabalhadoressemterrasóteriarndireitoacréditoseestivés-
T o T ; .. L • .;.;...f--3-:-629 17.871 2o.õoo 22.238 semos num sistema socialista". 

'1-·· T L f-, 6- JAl _L7-. 98õ-So.Srl Há consenso entre as populações ribeirinhas de que as cheias ocorridas 
==T--;-.,.-,.--·-·-------........l. +8

•
692 '· - - ~ ? - na região, a partir de julho de 78, têm características bem diferentes daque-

;:o:TTES: ~!)~~1~p!c~~~~~~~~;~!'·:-r~s~o! f97ó~_s ~~~~_:_::tco~ dos Est-\jos l~s .. que conheceram antcriOI:ment~. 
c,;P Est~rr.3.tiva diJ. S!DRO~RVICE - (3) -~-~~l;;'•~iVf.l. dn ~ Clji~PE Segundo testemunho dos trabalhadores, mudou a periodicidade das 
~~~u;6;2~ incluiõos ncst~ Jstudn °5 :nur..J.cirJ.os :J.1 " 1or.t"1. ~ cheias: as grandes cheias davam-se aproximadamente de 30 em 30 anos. O rio ~:o ta~ 



330 Sexta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1980 

nunca subira mais de uma vez durante o ano. Assim, cm certas áreas, os agri~ 
cultores plantavam na vazante até mesmo lavouras de ciclo relativamente 
longo, como a mandioca (que jamais _é cOlhida co_m menos de 6 meses de 
plantada). Atualmente, o rio sobe e desce várias vezes ao longo do ano, che
gando mesmo a provocar mais de uma enchente anual. 

Também a duração das cheias alterou-se. Enquanto; no período anterior 
a Sobradinho, mesmo uma grande enchente dificilmente duraria maiS-de uma 
semana, as últimas cheias duraram de 30 a 90 -dias. 

Notam ainda os ribeirinhos que a força da água e o nível que atinge na 
cheia são muito maiOres-nas enchentes aiuais. As àgu-as-Ilãõ B.presentam mais 
a coloração tão barrenta do passado, sendo muito mais claras. 

Antigamente, quando descia o nível das águas, o trabalhador encontrava 
a área antes inundada coberta por urna fértil canú\da de lima, onde plantava 
suas lavouras. Hoje, além das cheias destruirem árvores frutíferas c cons
truções, o que não ac-onteCia no passadO, deixam no seu rcistro; ao invés do 
húmus, uma camada de areia que torna inviável qualquer tipo de agricultura. 
A cheia do ano passado chegou mesmo, no Estado da Bahia, a soterrar uma 
ilha em Xique-Xique, a Ilha dos Cavalos, e outras duas no vizinho municí
pio de Ibotirama, que permanecem imprestáveis para a agricultura. 

Essas alterações, que a população atribui à construção das barragens, 
Sobradinho em particular, provocaram a completa subversão do calendário 
agrícola e a crescente inviabilidade da agricultura de vazante no rio São Fran
cisco. Perdem, assim, os trabalhadores, sua principal fonte de sobrevivência. 

Os que tentam plantar, sem poder fazer qualquer previsão sobre a chega
da das âguas, entregam, na hora do desespero, os produtos de suas lavouras 
ao primeiro atravessador que aparece, a preços insignificantes. Os trabalha
dores vão, assim, desistindo de plantar para perder e acabam deslocando-se 
para as cidades, aumentando ainda mais o êxodo rural na região. 

E é com razões bem fundadas que as populações, vitimadas pelas repeti
das enchentes de 1978 a 1980, atribuem ao Sistema de Barragens toda essa si
tuação de calamidade. As alterações verificadas, - periodicidade, duração, 
intensidade da fúria das águas, conseqUências nOvas e atípicas, etc- respal
dam a convicção das populações vitimadas, especialmente as ribeirinhas, 
quanto ao nexo de casualidade entre o Sistema de Barragens e as enchentes 
que se sucedem. 

Também são freqUentes as suspeitas, não menoS bem fundadas, de que a 
CEMIG c a CHESF, durante as fases críticas, geradas pelo próprio Sistema 
de Barragens, ainda agravam a situação na medida em que administram as 
enchentes segundo critérios de prioridades onde não são levados na conside
ração devida os interesses das parcelas menos favorecidas da população da 
região, especialmente da população rural. Os critérios para acumulação e va
zão das ãguas estariam a obedecer a uma hierarquia de interesses bastante 
discutíveis e até comprOmetedores. Assim, se -por i.im-lado, a população viti
mada repetidamente, ano a ano, vai consolidando suas conVicções c suspeitas 
contra o Sistema de Barragens do rio São Francisco, por outro lado, os pro
nunciamentos oficiais, se bem analisados e COtejados, confirmam aquelas 
convicções e suspeitas. 

Vejamos: 
No fim do primeiro semestre de 1978, a regiãO do Médio São Francisco 

sofreu violenta cheia, em conseqUência da abertura das comportas da Barra
gem de Três Marias, no Estado de Minas Gerais, Vis-ando ao enchimento da 
Barragem de Sobradinho, no Estado da Bahia. Cheia artificial e extemporâ
nea, fora da estação chuvosa da região, e, portanto, nãO esperada, mas que 
acarretou desabrigo e fome aos habitantes das margens do São Francisco, 
que perderam suas habitações e plantações. 

Em princípios de 1979, a tragédia se repetiu, dessa vez ao longo de todo o 
rio. Ante as acusações de que a responsabilidade da cheia cabia à CHESF, 
pela construção da Barragem de Sobradinho, o Engenheiro Eunapio Peltier 
de Queiroz, Diretor de Obras da CHESF, prestOU declarações à 'imprensa, 
afirmando o seguinte: 

.. So_bradinho foi idealizado, projetado e construído com o objc
tivo principal de regularizar a descaiga mínima plurianual do Rio 
São Francisco, para o fim de geração de cletricidadc. Essa descarga 
deve assegurar a alimentação plena das turbinas de todo o sistema 
CHESF nos períodOs de estiagem e foi determinada cm função dos 
longos períodos críticos cíclicos de águas baixas. 

Cheias excepcionais que ocorrem de 30 ·em 30 anos, como as 
que ocorreram cm 1919, 1949 e a atual, esta bem maior que as ante
riores, quase nenhuma influência têm no estabelecimento dessa des
carga mínima garantida. 

Sobradinho jamais te"Ve como atributo a função de contenção 
de cheias, pois os conceitos de projeto e de operação para as duas fi
nalidades são conflitantes. Para geração de eletricidade o reser-

vatório dcv,. -::~ tnantido tão cheio quanto possível, para assegurar 
o volume e queda às turbinas; para contenção de cheias deve ser 
mantido vazio para absorvê-las quando ocorrerem": (Jornal A Tar
de" - Salvador, Bahia - Ediçilo de 2-4-79, plíg. 2). 

No dia 25 de julho de 1979, o Jornal O Estado de S. Paulo, na sua pági
na 13, publicou notícia sob o título .. Recursos Contra as Enchentes", com o 
seguinte teor: 

..0 Vale do São Francisco receberA. investimentos da ordem de 
23 bilhões de cruzeiros no período de 1980 a 1985, para obras de 
prevenção e controle das enchentes, anunciou ontem o Ministro do 
Interior, Mário Andreazza, ao preSidir 8. instalação da Comissão In
termíniste:rial de Estudos para Preservação e Controle daS Enchen
tes do Rio São Francisco. Além dQs problemas das inundações, essa 
comrssão serã rcsponsâvefPela elaboração de um programa de dina
mização das atividades produtivas da região, através do aproveita~ 
mento múltiplo dos recursos hídricos e emprego intensivo da irri
gação. O Ministro An~rCazza ressaltou que o Rio São Francisco 
não pode maiS ficar sujeito às inundações que ocorrem periodica
mente, trazendo sérios prejuízos para a região. Disse "que as en
chentes deste ano assumiram dimensões de calamidade pública e só 
no Nordeste a população desabrigada foi de 180 mil pessoas. E para 
cobrir os prejuízos - concluiu - o Govei'no Federal despendeu I 
bilhão e meio de cruzeiros nos cinco Estados atingidos: Minas Ge
rais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe", 

Segundo o Ministro Mário Andreazza, a curto prazo será estu
dada a definição de normas para a operação das barragens de Três 
Marias e Sobradinho e o estabelecimento de um centro de previsão 
de cheias. As experiências de médio prazo envolvem a construção de 
barragens e diques de proteção das cidades c dos campos passíveis 
de inundação. Para isso serão realizados projetos de aproveitamen
to múltiplo dos recursos hídricos, inclusive com o emprego intensi
vo da irrigação, a produção de energia elétrica e melhor aproveita~ 
mento da navegação. 

Os trabalhos da Comissão Interministcrial serão coordenados 
pelo Departamento NaciOnal de Obras de Saneamento-DNOS, 
que terá o prazo de 180 dias para apresentar relatório ao Ministério 
do Interior e demais Ministérios Cnvolvidós. Esse rclató:":~ deverá 
conter os estudos básicos das áreas do Vale d~ Si<? Francisco sujei
tas a inundações e o plano básico para o controle das enchentes. 

Nesses estudos deverão constar também as Arcas a serem desa~ 
propriadas, as operações de _barragens c outras obras, além de apre
sentar uma escala de prioridades. Todos esses projetes programados 
"são indispensáveis para que seja devolvida a tranqUilidade e a con
fiança nO futuro por parte das populações do Vale do São Francis
co", segundo disse o Diretor dO DNOS, José Rinaldo Tavares." 

O conflito entre os dois pronunciamentos foi evidente. Enquanto o Dirc
tor da CHESF afirmava que .. Sobradinho jamais teve como atributo a 
função de contenção de cheias, pois os conceitos de projeto c de operação 
para as duas finalidades são conflitantes", o Ministro do Interior prometia, a 
curto prazo, estudar .. a dcfiníção de normas para operação das barragens de 
Três Marias e Sobradinho c o estabelecimento de um centro de previsão de 
cheias", prometendo ainda que o DNOS teria .. o prazo de 180 dias para apre
sentar relatório ao Ministério do Interior e demais ministérios envolvidos". 

Não se sabe se o relatório foi apresentado, dentro ou fora do prazo assi
nalado. O que se sabe é que a barragem de Sobradinho continuou a ser opera~ 
da .. com o ~bjetivo principal de regularizar a des~arga mínima plurianual do 
Rio São Francisco, para o fim de geração de eletricidade" c que no princípio 
do corrente ano uma enchente excepcional assolºu o Vale do Rio São Fran
cisCo, a terceira em menos de dois anos, renovando-se todo o sofrimento das 
populações ribeirinhas do grande rio. Mais uma oportunidade para o Minis~ 
tro Mário Andreazza voltar aos jornais com novas promessas. Desta vez, no 
Jornal do Brasil, edição de 12-2-80, pâgina 8 do 2• caderno, foram publicadas 
as seguintes declarações ministeriãis: 

.. Chegou a oportunidade de realizar um Plano Dirctor para o 
São Francisco, com obras definitivas, particularmente nos afluen
tes, como barrageris e bacias de acumulaÇão." 

.. Ninguém pode garantir que não tenhamos outra enchente." 
.. As medidas a curto prazo, como o auxflio aos desabrigados e 

a construção de diques, disse o Ministro, não resolvem o problema 
do São Francisco". Para a solução do problema ele pretende reali
zar um Plano Diretor, com obias definitivas em particular nos 
afluentes. As barragens serviriam não apenas para o Controle das 



Março de 1980 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11) Sexta-feira 14 331 

enchentes, como também para a irrigação e geração de energia elé
trica. 

Salientou que são obras hidráulicas demoradas e complexas, e 
que, .. segundo os técnicos, para- realizar os projetas de engenharia 
que assegurariam o controle definitivo do São Francisco, seriam ne
cessários uns dOiS-anos. As obras para a solução definitiva só pode
riam começar depois de dois anos e levariam cerct:t de três anos para 
terminar. Antes de 1985 o problema do São FranciSco não será re
solvido", afirmou. Só para os projetas de engenharia dos diques de 
Pirapora e Joazeiro jã foram destinados 150 milhões." 

"Os prejuízos das cheias deste imo só podem ser contabilizados 
depois da passagem das águas. Nesta fase o Ministério fornece ali· 
mentos, lonas, barracas e vacinas para a população, enviadas em 
aviões da F AB. As estradas estão interrompidas e· outra obra que se 
pretende realizar, airida este ano, é "elevar a altura de todas as estra
das da região, para que, mesmo ocorrendo enchentes, não haja in
terrupções", afirmou.'' 

A CHESF reconheceu que as cheias excepcionais-do Rio São Francisco 
ocorriam de 30 em 30 anos. Depois do enchimento da barragem de Sobradi
nho, as cheias passaram a ser anuais. Embora a CHESF alegue enfaticamente 
que o sistema de barragens não é causador de enchentes excepcionais, o Mi
nistro do Interior taxativamente estabeleceu ess~ relação de causalidade, ao 
afirmar em 1979 a necessidade, a curto prazo, de ser "estudada a definição de 
normas para a operação das barragens de Três Marias e Sobradinho", e ao 
afirmar, em 1980, ter chegado .. a oportunidade de realizar um Plano Diretor 
para o São Francisco". 

Disso resulta a constatação de que foram conSfrüídas as barragens de 
Três Marias e Sobradinho e está sendo construída_a de Itaparica sem qual
quer previsão para o controle das suas operações, sem planej3.mento para evi
tar enchentes mortais e destruídoras da economia da região do curso do rio. 

Tal omissão é mais- que uril ·-erro, é uin crime. E suas- conseqüências se 
hão de projetar pa:ra um futuro que não sabemos próxfmO-"'ou remoto, muito 
embora o próprio Ministro do Interior nos assegure tranqüilamente essa pro
jeção até o ano de 1985. Até que chegue a solução, restarã aos que foram, es
tão sendo e vão ser atingidos pela omissão governamental apenas o paliativo 
de uma assistência paternalista que não assume sequer a responsabilidade 
pela indenização dos danos materiais, jã que as vidas humanas perdidas não 
podem ser objeto de valoração pecuniária. 

Por outro lado, não pode ser deixado à margem o aspecto da responsabi
lidade do Governo na aplicação dos dinheiros públicos. Se o Governo Fede
ral despendeu um bilhão e qUinhentos milhões de cruzeiros com a e:n_çhente 
do Rio São Francisco em 1979, segundo declarou o Ministro do Interior; se 
tal dispêndio não chegou a atingir o ressarcimento dos danos materiais sofri
dos pelos flagelados; se a projeção ministerial é de que as cheias vão se repetir 
até o ano de 1985, restarã ao Governo Federal seguir uma das duas opções, 
em face do problema: abandonar à sua própria sorte as pessoas vítimaS-das 
cheias do Rio São Francisco ou despender substanciais quantias do Tesouro 
Pública para: assisti-las, integralmente, quando o fenômeno ocorrer. Não po
demos admitir a primeira opção? verdadeiro genocídio. Prepare-se o povo 
brasileiro para custear a segunda, embora sabendo que paga a falta de previ
são do Governo. 

As ações e as omiss-ões goVernamentais, de tantas e tão graves reper
cussões sociais e econônlTC3.s, não podem deixar de ser levadas ao conheci
mento da opinião pública nadoriãl e devem ser investigadas pelo Congresso~ 
brasileiro, dentro da sua competência constitucional, para fixação de respon
sabilidades. 

Em assim sendo, a Confederação Nacional dos_ Trabalhadores na Agri
cultura- CONTAG, as Federações dos Trabalhadores na Agricultura dos 
Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, os Sindica
tos de Trabalhadores Rurais da região do Vale do Rio São Francisco, a Co
missão Pastoral da Terra das Regionais Nordeste II e III e a Diocese deJua
zeiró da Bahia e a Fundação do De.senvolvimento Integrado do Vale do São 
Francisco, solicitam a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito
CPI, com a prioridade e a urgência que a gravidade do assunto está a exigir. 

Carpina (PE), 15 de fevereiro de 1980. - (Seguem-se 10 assinaturas.) 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE 
ITACURUBA -PERNAMBUCO_ 

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacuruba- PE, cumprindo a 
programação integrada do Movimento Sindical para a região do Submédio 
São Francisco - PE/BA, promoveu reuniões e encontros com os lavradores 
do Município nos dias 28, 29 e30 de}a:iieiro de 1980, para o que conlou com a 
assessoria juridfca e educacional da CONTAG, fETAPE_ e ~ETAG - B~ e 
ainda da Comissão Pastoral da Terra·- CPT, da J:?ioée5e-de Juazeiro- BA. 

Em todas as reuniões realizadas os trabalhadores denUnciaram o desvio 
da quase totalidade dos mantimentos e sementes enviados para cobrir os pre
juízos da cheia do ano passado. Os verdadeiros beneficiados foram os ricos, 
os grandes proprietários, os pati'ões, que, ·apesar de na sua maioria não terem 
sido atingidos, ficaram com a maior parte de tudo o que veio para cobertura 
dos prejuízos. -

A iminência de mais uma grande cheia, como está sendo anunciado pela 
CHESF, sigúifica o prenúncio da miséria permanente que está se instalando 
no Vale do São Francisco. Esta mesma reclamação se repete em todo o Vale. 

Os -principais responsáveis por essa distribuição foram os prefeitos dos 
municípios. 

Na noite do dia 30 de janeiro o Prefeito do Município de Itacuruba, Sr. 
Manoel Freire, acompanhado de policiais e Liril particular, todos armados de 
revólver, compareceram à residência do presidente do Sindicato, tentando, 
com ameaças ao presidente e aos assessores jurídicos e fXI,ucacionais da CON
TAG, FETAPE e FETAG '- BA, proibir a realização de reuniões com os 
trabalhadores em seu Município. Dizia-se, o Sr. Manoel Freire, ofendido pela 
maneira como- foi tratado na reunião realizada na comunidade de Umbura
nas, da qual possui fita gravada. 

Diante disto, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais como órgão de defe
sa da classe dos trabalhadores rurais vem denunciar com veemência a arbi
trária e prepotente atitude do Prefeiio de Itacuruba - PE, Manoel Freire, 
com o Movimento Sindical dos Trabalhadores Rurais~ verificada nos seguin
tes fatos: 

19) Infiltrou elemento estranho na reunião promovida por este Sindicato 
no dia_ 29 de janeiro de 8_0, na comunidade de Umburanas para gravar toda a 
reunião; - · -- ·· · 

2•) As 20:00 h do dia 30 de janeiro de 80, o prefeito acompanhado por 
dois soldados, Pedrinho (priino do Prefeito) e um outro soldado recentemen
te transferido de Belém do São_ Francisco; ambos da Polícia Militar de Per
nambuco, chegaram todos armados à residência do presidente do Sindicato, 
Sr. Manoel José de Sousa, tentando, com ameaças, proibir ao próprio Sindi
cato e aos assessores que se achavam presentes, de realizarem reuniões no 
Município de ltacuruba; 

39) O desrespeito e a prepotência não atinge-somente à pessoa e à família 
do presidente do Sindicato, às pessoas dos assessores, mas a todo _o Movi
mento Sindical dos Trabalhadore_s Rurais; 

49) Fatos, como estes, demonstram o desespero dos prefeitos, que alia
dos com o Governo e a CHESF, pretendem com as cheias controladas im
plantar o terror com objetivos claros de expulsarem as 120 mil pessoas do 
Yale do São Francisco sem sequer receberem as suas justas indenizac;;ões 
como o que foj implantado naS Barragens de Moxotó e Sobradinho. 

O SindicatO e os trabalhadores rurais de Itacuruba esperam que o Movi~ 
menta Sindical e todas as forças democráticas e populares saibam responder 
com uma atitude concreta e firme a violência e a prepotência praticadas pelo 
Sr. Manoel Freire, Prefeito de ltacuruba e seus jagunços da Polícia contra o 
Movimento Sindical e os trabalhadores .rurais. 

ltacuruba - PE, 30 de janeiro de I980. 
Manoel José de Sousa - Presidente 
Diodato José dos Santos - Secretãrio 
Josefa Alves Lopes- Assessora Educacional FETAPE/FETAG- BA. 
João Nery Campanário - Assessor Jurídico FETAPE/FETAG - BA. 
Adailson B. G. Véras- C.P.T.- Diocese de Juazeiro- BA. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itacuruba - Pernambuco. 
56.430 - Itacuruba - Pernambuco 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. HUMBERTO LU
CENA NA SESSÃO DE 10-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVI
SÃO DO ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Para encaminhar a votação.)- Sr. 
Presidente, Srs. Senadores: 

Não hã palavras qUe possam significar a dor que vai no coração dos Pa
raibanos, dos nordestinos e, por que não dizer, dos brasileiros, pelo falecimen
to de José Américo de Almeida, cujo nome é uma legenda. Formei o meu 
espírito na vida pública sob a influência salutar dos seus exemplos de civismo 
e de amor à Democracia. 

Desde cedo vocacionado para as Letras, foi José Américo de Almeida 
um escritor emérito, o que lhe valeu, posteriormente, a imensa honra de com
por os quadros da Academia Brasileira de Letras. 

Escreveu "Reflexões de uma Cabra", em 1922. "A Bagaceira" em 1928, 
que foi o ponto alto da sua vida literãria, segundo os críticos, chegou a dividir 
a história literâria do Brasil em duas épocas. 40C_o_iteiros", em 1935, '40 Bo
queii'ão" também em 1935. h A Paraíba e seus Problemas", numa interpre--
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tação dos grandes problemas do Nordeste. Nele se misturava, Sr. Presidente, 
o sociólogo e o romancista. "Sem Chorar e Sem me Rir" crônicas. uciclo Re
volucionârio do Ministério da Viação". uDiscursos Acadêmicos", na Paraí
ba, em 1968. E, por último, dedicava-se às suas memórias, já tendo divulgado 
alguns volumes do conhecimento da Nação. 

Mas, se palpitava no seu espírito esse escritor que todo o Brasil admira
va, por outro lado, político, voltado para os problemas fundamentais da sua 
terra, da sua região e do seu País, desde cedo ingressou na vida pública, tendo 
retomado parte ativa, como inspirador dos mais eficientes, na Revolução de 
1930, que muito ficou à lhe dever, na Paraíba e no Nordeste, desde sua coor
denação. Tanto assim que, vitorioso aquele mOVimento, foi logo guindado à 
condição de chefe revolucionário do Norte e Nordeste brasileiros e, cm segui
da, nomeado por Getúlio Vargas, que tanto lhe devia, para Ministro da 
Viação e Obras Públicas, em cujas funções permaneceu de 1932 a 1934, reali
zando no Nordeste brasileiro urna obra ciclópica. 

No que tange à defesa da região contra os efCitos da seca, foi ele quem 
edificou os açudes públicos que lá estão e que hoje vão se tornando fonte pe· 
rene da ãgua tão necessãria aos·projetos de irrigação, que estão sendo levados 
a cabo pelo Governo Federal, no Nordeste. 

Eleito, pela prirneira··vez, Senador da República, pela Paraíba, se seu 
ímpeto bem peculiar do seu temperamento, por questões políticas locais, re
nunciou a seu mandato, mas permaneceu ativo na vida pública do País, com 
aquela sua vocação tão conhecida de defensor intrarisigente das liberdades 
públicas. 

Homem de coragem, quando assomava à tribuna era para dizer as suas 
verdades que o País todo acostumou-se a conhecer e a admirar. Tanto cresceu 
aos olhos da Nação aquele paraibano um tanto sem jeito fisicamente, um 
pouco tímido, um pouco arredio do convívio de seus semelhantes, mas imen
so, extraordinário na sua vibração pessoal e na sua voca,ção política, que foi 
convocado pelas forças majoritárias da Nação para ser o candidato à Presi· 
dência da República, em 1937,-ficando na História do Brasil a lembrança dos 
seus magníficos pronunciamentos que, àquela êpoca, jâ antecipavam uma 
séiie de debates cm torno de problemas que, hoje, ainda estão aí a nos inquie-
tar. 

Era a questão social que levava José Américo de Almeida à praça públi
ca para prometer a solução dos problemas do povo. E com relação a isto, en
fatizava jâ então o cruciál problema da fome, para sentenciar naquela sua fra
se lapidar que ficou na história: ••Hâ uma ~iséria maior do que morrer de 
fome no deserto, é não ter o que comer na Tertã -de Canaã." E. uma de suas ti
radas intelectuais, Sr. Presidente, que guardamos em nosso espírito e que se 
incorporou ao patrimôniõ cívicO do noss_o_povo. 

Não fora o Golpe de 1937, de que foi a principal vítima, como candidato 
à Presidência da República, sem dúvida alguma teria chegado à primeira Ma
gistratura da Nação; Após aquela violência, que i'edundou na ditadura do Es
tado Novo, que se prolongou por 15 anos, José Américo de Almeida 
recolheu-se às suas atividades no Tribunal de Contas da União, à leitura de 
seus livros, à sua vida intelectual, mas com os olhos postos na vida nacional, 
espreitando uma oportunidade, para, de novo, prestar um serviço ao País. E 
foi o que aconteceu. - -

Em 1945, quando apareciam os primeiros prenúncios da- redeinoi::rati
zação, após a vitóriã âas forças aliadas na li Guerra Mundial, com a segu
rança de que o regime democrático se alçava cada vez mais alto aos olhos da 
humanidade, José Amêrico de Almeida, com a sua coragem indômita, com a 
sua bravura, hoje reConhecida por todos os brasileiros, com a sua competên
cia, com a sua sabedoria política, foi quem deu a célebre entrevista, conside
'rada um "grito" em todo o País e que significou, Sr. Presidente, naquele mo
mento, o início efetivo do movimento para a restauração da democracia no 
Brasil. Ele, aliado a Virgílio de Melo Franco, a Otávio Mangabeira, a Prado 
Kelly e a tantos outros brasileiros que voltavam a __ exercer a atividade política, 
tornou-se um dos lideres de primeira linha daquela fase republicana. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Permite V. Ex• um aparte? 

___ Q_SR._HUMHERTQ __ L!JCENA._(I'Bt-, Co_i!Lpra_z_eL _ 

O Sr. Gih'an Rocha (SE)- No momento em que V. Ex•, naturalmente 
emocionado, como filho da grande terra paraibana, faz o necrológio do Mi
nistro José Américo de Almeida, o Partido Popular, pela minha presença, e 
principalmente por nossa origem comum do Nordeste, tem que estar presente 
nesta homenagem, que deixa de ser regional para se tornar nacional. Na hora 
em que se pranteia José Américo de Almeida, é necessário que se faça uma re
flexão sobre as necessidades do Nordeste. José' Américo de Almeida foi o 
grande cronista destas necessidades e foi também o homem que recebeu da 
Providência Divina aqUela graça que só acontece em raros eleitos do Se
nhor. Ele recebeu a sabedoria paralela à longevidade. Foi um homem me-

teórico em todos o.s instantes de sua vida, que representou tudo aquilo que o 
Nordeste cultiva com tanto amor, com tanta sinceridade. José Américo de
Almcida, político, escritOr, Com a chama de gênio a lhe invadir a alma, foi 
uma dessas presenças eternas da nossa região. Sergipe, por ni.ínha voz, e o 
meu Partido, solidarizam-se com a grande dor da Paraíba e com a grande per
da do autêntico liberal brasileiro, de José Américo de Almeida. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Muito grato à manifestação de 
V. Ex• e do Partido Popular, de que é Líder neste Plenário. 

Sr. Presidente~ depois de 1945, no Rio de Janeiro, continuando a sua ati
Vidade política, José Américo foi presidente da União Democrática Nacional, 
posto que honrou c_om a sua inteligência, com o seu talento, com a sua cultu
ra, e elegeu-se Senador, pela Paraíba, enchendo as galerias com os seus famo· 
sos discursos. 

E, mais adiante, pouco tempo depois, a Paraíba, que jâ se acostumara a 
.admirã-lo, a aplaudi-lo, a enaltecê-lo, a fazer dele um dos seus maiores filhos, 
descobriu que ele já lhe dera bastante glórias mas que ainda não tinha gover
nado. E por isso foi ele convocado por um movimento popular extraordi
nário, sob a égide da então Coligação Democrática Paraibana, para candida
to a governador do Estado. E a sua campanha na Paraíba foi um dos movi
mentos cívicos mais espetaculares que já presenciei na minha vida pública. 

Voltando à terra natal, cheio daquele amor telúrico, que era uma das ca
racterísticas da sua personalidade, dizia José Américo no seu comício inaugu
ral: 

"Minha Paraíba amada, venho do alto, do cenário nacional, 
onde tudo é diferente; venho para vencer, mas se perdesse, se a Pa
raíba me pagasse todo bem "que Ihe devoto com a minha derrota, 
cairia de joelhos sobre a terra querida, num derradeiro beijo de 
amor e despedida, porque ela P!Ópria eSt~ria traída." 

E, mais adiante, como que a advertir os homens de governo para a neces
sidade de uma campanha plena de garantias, dizia ele: 

"Venho para lutar, trago a paz no coração mas sem temer 
ameaças. Se o oficialismo não se c0mpoit8r dentro da lei e instituir 
a anarquia, será o responsável pelas conseqUências da anarquia cria
da." 

E a sua palavra de fogo foi, aos poucos, tomando conta de todos os re
cantos da Paraíba, dando-lhe como resultado aquela consagradora vitória 
que o levou à governança do Estado, no pleito de 1950. 

Como governador, num Estado pobre, em uma época em que não se 
contava com recursos federais - a não ser Duma parcela mínima- ele pôde 
fazer um governo à altura do seu nome; saneou as finanças do Estado, reali~ 
zou obras significativaS no plano econômico e _social, que lá estão ainda hoje 
para testemunhar a sua visão de estadista. E com o seu prestígio junto aos po~ 
deres centrais, conseguiu carrear, apesar das dificUldades de então, algumas 
verbas consideráveis para que Se continuasse :Solucionando os problemas rela
cionados com as obras contra as secas no sertão nordestino. 

Sr. PreSltteR~ José- ÃlnériCo- de Almeid3. -saiu do governo do Estado re
verenciado por todos os pàrnttnl:nos, conseguindo, ao final da sua tarefa ad
ministrativa, realizar uma pacificação política no Estado, reunindo, em torno 
de uma mesma chapa, tradicionaiS-adversários, a -exemplo de Argemiro de Fi~ 
gueiredo, que foi seu concorrente em 1950 e que lhe apertou a mão no encon
tro de Til:Hri, pOssibilitando. que ficasse selado, no Estado da Paraíba, um 
acordo político de todas as forças partidárias. 

Sr. Presidente, depois disso ele foi para sua cas~ de veranC::io em Tambaú, 
onde viveu os últimos anos de sua vida, os quais não foram poucos, dedica
dos à vida intelectual, a escrever as suas memórias, mas sempre acompanhan
do com uma lucidez impressionante, apesar de sua avançada idade, todos os 
acontecimentos. Não havia político no Estado que não o frequentasse, que 
não lhe fosse ouvir as suas opiniões....:. C pót que h-ão dizer, Sr. Presidente?
quase todos os governadores do Nordestes e MinistrOs de Estado ligados à re
gião~-viVHüti ao- seu-raâo~-o-uvin-do- os- seus-·consellíos,- as -stúis--recom-endaç-ões 
sobre como melhor conduzir a coisa pública, 

É um homem como esse, com essa personalidade tão fora do comum que 
hoje desaparece no meu Estado, que está todo convocado para lhe prestar as 
últimas homenagens. 

Quero, como Senador da Paraíba, neste instante, deixar aqui a minha so
lidariedade à família do morto ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- ... pelo seu desaparecimento ao 
Governo da Paraíba, a todos os meus conterrâneos, nordestinos e brasileiros. 
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O Sr. Paulo Brossard (RS) - O Rio Grande do Sul, pelas minhas pala
vras, se associa aos ~eõtimentos de pesar e de d~~ qu€? o povo da Paraíba expe
rimenta neste mom~nto,~·com a perda do seu graiidC filho. 

O Sr. Leite ChaVes. (PR) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Registro a solidariedade de V. 
Ex•, nobre Líder Paulo Brossard. 

Ouço V. Ex•, Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Estou chegando do Paranã e só neste instante 
estou tomando conhecimento, com muito pesar, d~ faleciniento do Ministro 
José Américo de Almeida. Logo no começo de 1975, quando eleito senador, 
fui visitar famiJiares na Paraíba e o visitei também. Fui a sua residência:, aqUe
la mansão -que ele manti,nha .em Tambaú. E era meu propósito conversar 
sobre política, inclusive Pedir-lhe orientações e informações-. Mas a nossa 

" conversa, ao longo do tempo, se derivou para plantas, as ãrvores, uma quanti
dade apreciável de plantas que ele cultivava no seu jardim. Só ao final, nades
pedida, tratei um pouco de política. E ele já naquele instante, em 1975, mani
festava profundo desapontamento em relação à Revolução de 1964. Eu senti 
que ele estava desapontado, que não acreditava mais naquele movimento, Ii o 
qual ele, no início depositara as suas esperanças. Estou de acordo com os te
mas que V. Ex• coloca nessa manifestação, nessa homenagem. Creio que-na 
Paraiba dificilmente alguém tenha ultrapassado os limites da figura adminis
trativa, política e também intelectual de José Américo de Almeida. Pesa a in
formação de que ele era homem rancoroso, que era incaPaz de perdoar o ini
migo. Hã informações desta natureza, mas os fatos desmentem iss_o. Ele foi 
Ministro de Getúlio Vargas em 1932. Concorreu para a SUa qUeda em 1945 e 
depois voltou a ser Ministro, reconciliando-se. Então, isso é uma demons
tração de que quando hâ grandeza não há rancores. Digo isso apenas para desfa
zer informações g_eneraliz3:das de que havia determinações de vinganças, opo
sicionamentos que jamais permitissem reflexões ou perdão. É com muito 
constrangimento que tomo conhecimento da morte desse nosso ilustre conter
râneo. Conheci-o como governador e creiO que poucos homens na vida públi
ca, ao longo dos anos, receberam tanta reverência nacional e, sobretudo, o 
consenso absoluto de inteira e intransigente honestidade. Aliás, dou um de
poimento: sabe V. Ex• que foi José Américo governador e ministro e jamais 
admitiu que a sua esposa Sequer usasse o carro oficial para o trato de assuntos 
domésticos, ainda que fossem os mais modestos ou os mais imediatos. ~ uma 
grande perda para o País. E creio que esta Casa, oportunamente, terá oportu
nidade de fazer homenagem mais ampla, em que a sua biografia será ampla~ 
mente traçada. No momento, a solidariedade do meu Estado, o Paraná, e do 
Partido Trabalhista Brasileiro nascente nesta Casa, coffi grande luta e dificul
dades! 

O Sr. Agenor Maria (RN) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Pois não, Senador Agenor Ma
ria. 

O Sr. Agenor Maria (RN)- Senador Humberto Lucena, desejo, por in
termédio de V. Ex•, levar ao povo da Paraíba o sentimento de pesar do povo 
do Rio Grande do Norte. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Como vê V. Ex•, Sr. Presidente, 
José Ameí'ico de Almeida era realmente uma ilnensa figura nacional. Pelos 
apartes recebidos, não só de representantes do Nordeste, mas de todo oBra
sil, o Senado dâ a sua primeira demonstração de apreço, de respeito, de acata
mento a José Américo de Almeida, que reverencio neste instante em nome da 
Paraíba e do seu povo. (Mui to bem!) ' 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. MARCOS FREI
RE NA SESSÃO DE I/-3-80 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. MARCOS FREIRE (PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. 
Presidente e Srs. Senadores, a defesa do Nordeste tem sido uma das constan
tes nesta Casa. Ao longo de nossa vida parlamentar- a partir de 1971, na 
Câmara dos Deputados, e de 1975, no Senado Federal- ao lado dos proble
mas político-institucionais, da análise da situação econômico-financeira do 
País, não temos rios descurado da piob1Cmática regional. E o fazemos como 
um imperativo de consciência, porque somos provenientes dO Nordeste brasi
leiro, fraco, sofrido e tão preterido pela política governamental. Por isto mes· 
mo, comungando, por certo, do sentimento de todos os representantes do 
Nordeste que aqui lutam p-or melhores soluções para a superação das desi
gualdades regionais, é que registramos, de um lado, com satisfação. um movi
mento das classes empresariais do Nordeste. para enfrentar a situação da re
gião de onde provimos, cada vez mais debilitada, cada vez mais necessitada 

de recursos e que, realmente, estâ a exigir o respaldo de_ ~ma campanha para 
que possamos forçar o Governo a dar aquelas soluções que atê: hoje não fo
ram dadas. 

Mas, ao lado deste registro, somos surpreendidos por notícias que nos 
cheg~m de que, nas entidades promotoras deste movimento, algumas críticas 
estar1~m sendo feitas ao comportamento da classe política em relação ao 
Nordeste. Embora, pessoalmente, não exista qualquer problema em aceitar 
qualquer desafio para comprovar pelos Anais mesmo do Congresso Nacio
nal, de que tanto a no~sa pessoa como tantos outros integrantes deste Poder 
Legislativo temos sabido cumprir nosso dever, preferimos que a defesa seja fei
ta e que conste dos Anais deste Senado, pelo Editorial do Diário de Pernam
buco, do último dia 4, cujos principais trechos dizem o seguinte: 

O Sr. GiJvan Rocha (SE)- Permite V. Ex• um aparte, antes que inicie 
sua leitura? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Pois não, ilustre Senador Gil~an Ro
cha. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Tenho-a impressão que V. Ex• mais uma vez 
cobre-se de razão. Se hâ um fato que a História registra com absoluto tom de 
veracidade é, seguramente, a ação dos parlamentares do Nordeste em todo o 
Congresso Nacional. Aqui geralmente os limites partidários se esmaecem 
diante da intenção, tantas vezes demostradas. de que nós sempre agimos ra~ 
cionalmente num bloco de interesses comuns. No entanto, o mesmo não 
acontece com o Governo. Na Mensagem Presidencial que o meu Partido vai 
exami~ar com d~talhes, hâ ~ma referência que, provavelmente, passará para 
o arquivo das coisas pouco sérias deste País. E a referência que Sua Excelên
cia faz aos fenômenos climáticos do Nordeste, quando diz que o Governo, 
mais uma vez, teve que fazer a expansão monetária para ajudar àquele flagelo 
nordestino. Ora, isso ê umãlilgenuidade de solução. h uma solução tão ex
temporânea, como seria, por exemplo na Suíça. se o Presidente daquela 
Nação afirmasse que todo ano teria que expandir a moeda para atender a ne
vasca que obrigatoriamente cai naquele país. Vê V. Ex• que enquanto nós da 
Bancada nordestina, e agora com a reformulação partidária, vamos demons
trar q~e agiremos em conjunto defendendo os interesses daquela região que, 
cada d1a que passa, se desnivela das regiões mais desenvolvidas do País, o Go
verno exerce sua incompetênCia e sua falta de criatividade. Por isso V. Ex• 
tem razão e fala por todos nós, para evitar essa injustiça que se faz com os re
presentantes daquela região brasileira. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Agradecemos a solidariedade do Se
nador Gilvan Rocha e passa~os a ler o editorial referido sob o título 

EM FAVOR DOS POLITICOS 

Coisas· muito fortes foram ditas contra os políticos na última 
reuniifo da Associação Comercial. Fica-se com a impressão de que a 
classe estâ divorciada da problemârica nacional e, o que seria grave, 
alheada das dificuldades que estrangulam os setores económicos. 
Um dos líderes da Associação chegou a afirmar: ucom o início do 
novo período parlamentar, os empresários brasileiros esperam que 
os políticos, de um modo geral, modifiquem sua postura, a fim de 
que a Nação brasileira seja recompensada pelo esforço que faz para 
manter o Poder Legislativo". 

Gostaríamos de indagar: isto é justo? Claro que não temos pro
curação para defender os políticos e eles mesmos são capazes de o 
fazer, desde que julguêm necessário, mas, está nos parecendo que 
toda a condenação se apóia num gigantesco erro de perspectiva. Va
mos a ele. 

Primeiro, ningÍJ._ém dc6- bom senso pOdei-á negar que a atual crise 
brasileira não seja o remate de um longo processo de-desacertos e 
experiências infeliz~, culminando tudo com a explo~ão do problema 
ener~ético. ~e a premissa é concedida, ver-se-á, então, que os políti
cos tem multO pouco a haver com o desastre económico que ronda o 
País e estressa as suas classes produtoras. Durante três lustres. O Par
lamento foi objeto de uma capitis diminutio que o esterilizou como 
Poder afastando-o do centro das decisões. Foi mantido, pratica
mente, como paisagem para enfeitar o quadro pintado pela tecno
burocracia ... Ainda, assim, no dia em que se fizer a História real 
dessa darkage, hâ de se constatar que ocorreram resistências, gritos 
de advertência, toda uma crónica sofrida de oposição às ilumiM 
naç~es olímpicas. Culpar os políticos pelo desastre, ê, no mínimo, 
um JUÍZO apressado. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, na verdade, a defesa do Nordeste- re
petimos - tem sido uma das maiores constantes nesta Casa. Nem por isso 
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faltaríamos com a nossa solidariedade às reivindicações que as classes empre
sariais, mais uma vez mobilizadas, apresentam ao Governo, embora na maio
ria dos casos, não sejam reivindicações novas. Poderiamos atê mesmo dizer 
que praticamente todas elas, diretas ou indiretamente, jâ foram objeto de pro
nunciamentos ou de propostas legislativas. 

Na verdade, como acentua o Diário de Pernambuco, o que houve foi um 
eclipse de nossas prerrogativas legislativas, de tal forma que aqui nós nos re
duzimos apenas a um faz~se-conta; tivemos uma série de restrições que fize
ram com que a nossa tribuna se transformasse sobretudo num microfone de 
protesto e de denúncia contra as injustiças e viOlências que se praticavam nes
te País, não apenas violência contra as liberdades, mas violência contra o ho
mem, contra o trabalhador e contra a região nordestina. 

Temos em mãos alguns dos pronunciamento de ilustres líderes empresa
riais do N ardeste, e eles acentuam alguns desses pleitos que vale a pena repe
tir aqui, nesta tarde. 

Sabemos que o problema do Nordeste, em grande parte, ê de recursos, é 
financeiro. Por isso mesmo, uma das primeiras pretensões apresentadas é a li
beração de recursos de mais de 1,5 bilhões de cruzeiros do FINO R, para a 
complementação da verba orçamentária do ano passado pois, acentuam eles, 
o problemas é mais grave atualmente. Aliás, o atual Superintendente da SU
O EN E, Sr. Valfrido Salmito Filho considerou bastante grave o deficit do FI~ 
NOR em 1979, mostradno que ele perturba inclusive a honradez dos compro
missos assumidos formalmente pela SUDENE, o que leva o Jornalista EdM 
mundo Morais, em sua coluna Periscópio, a afirmar que: 

uverifica-se, assim, mais uma vez, que o Governo Federal, que 
insiste em apontar o empresariado nacional à execração pública, 
culpando-o por todos os males que nos afligem, incluída a inflação, 
segue no seu comportamento ordinário de caloteiro de inadimplen
te, de enganador." 

E mais adiante: 

.. Deveria merecer um miníma de consideração e respeito dos 
príncipes e delfins que com rara incompetência administram este 
pobre reino e dele se julgam absolutos e incontestes senhores." 

Em segundo lugar, outro ponto enfocado são os juros altíssimos cobra
dos à pecuâria, à indústria e comércio, além da carência de recursos para Pro
jetas, como o Sertanejo, e POLONORDESTE. E exemplificam que o POLO
NORDESTE tem um singnificado muito grande para a região, basicamente, 
recursos que deveriam ser aplicados em um quadrimestre e mesmo assim não 
sanariam os principais problemas do Nordeste. 

Ainda dentro desse item, da deficiência de recursos, eles mostram que o 
orçamento da SUDENE no ano passado, foi apenas de 13 bilhões, enquanto 
o do metrô do Rio de Janeiro para o primeiro semestre deste ano foi de 21 bi
lhões. Esse fato vem. demonstrar como são diferenciados os universos econó
micos: enquanto o orçamento do FINOR no programa destinado ao finan
ciamento, ao crescimento de toda a economia empresarial de uma região, de 
apenas 13 bilhões, um projeto que atende tão--somente a uma cidade daRe
gião Centro-Sul está com 21 bilhões, o que significa que os recursoS do FI
NOR são apenas de quase 70% dos do metrô. 

Chamam a atenção para as dificuldades dos custos fixos onde nós encon
tramos, para as empresas do Nordeste, a energia elétrica majorada em 55%, o 
imposto predicai em 63%, a água em 100%, as correções salariais no comércio 
varejista 32,3% maís o dissfdio de 37%, o que farâ a mão de obra se elevar a 
mais de 77%. 

Além disso, -os custos da matéria prima cresceram 70%, e com isso jamais 
se poderá atingir o índice de inflação de Delfim Netto, estabelecido em 45% 
para este ano. Por esse motivo, empenha-se ele na fortificação e mobilização 
das classes empresariais do Nordeste para o cumprimento das promessas rea
lizadas pelo Governo Federal, e diz que espera o apoio da classe política. 

Na verdade, não se precisa apelar para esse apoio da classe política, pois 
no nosso entende;r, a apresentação desse comportamento é que vém nos dar 
cobertura à luta que vimos desenvolvendo nas Casa:s de representação popu
lar. 

Srs. Senadores, algUns outros pontos são arrolados e entre eles nós cons
tatamos os seguintes: 

.. Os recursos para reforço da caixa do BNB derivados do Im
posto sobre Operações Financeiras (lsof) não foram auinentados 
em 12 por cento, conforme prometido. Continuam ao nível de oito 
por cento, houve corte violento de crédito à pecuãiia em toda a re
gião, excetuados os municípios incluídos iia- ãrea do ••polígono das 
secas" a taxa de juros foi elevada para a agricultura do Nordeste 
passando os recursos de custeio à taxa de 30 por cento e os de inves-

timento a 35 por cento o custo do dinheiro no Banco do Brasil, ãrea 
de crédito geral, foi aumentado para três por cento, uniforme para 
todo o País e sem qualquer distinção para o Nordeste. 

Quanto ao crédito geral, aumentado para três por cento - co
mentou o presidente da FIEP- que o Nordeste estâ pagando o 
mesmo preço do resto do Brasil desenvolvido e sem o tratamento di
ferenciado prometido. 

E continuou demonstrando que as perdas do Nordeste não pa
ram aí. Contudo, as empresas continuam a ter remanejadas as cotas 
de óleo combustível, apesar, de apresentarem um nível de consumo 
muito baixo relativamente ao resto do País, e muitas chegaram a pa
ralisar as suas atividades, ao que observou: ••nós somos auto
suficientes, em petróleo. Só a Bahia dá para suprir todo o País e nós 
estamos sofrendo com as reduções de cotas". 

Comentou ainda que as margens de descontos de duplicatas 
dos empresários não foram atualizadas e os níveis continuam defa~ 
sados em face da inflação, insuficientes mesmo. Há dois anos a Fiep 
vem fazendo este pleito, sem obter êxito. 

Quanto às recentes medidas económicas - afiimou Edson Be
zerra- a taxação de 30 por cento sobre as exportações atingiu dire
tamente os produtos têXteis regionais, citando a lagosta, pargo, 
calçados, couros e peles e alguns manufaturados. '' 

Indagam: "Onde o tratamento diferenciado para o Nordeste, prometido 
pelo Ministro Andreazza?" 

Ainda hã poucos dias, visitando o Nordeste, o Dr. Carlos Langoni, Pre-
sidente do Banco Ceritral, reconhecia que a maior parte dos bancos privados 
vêm desrespeitando determinações do Banco Central, segundo as quais de
vem aplicar 15% dos recursos de crédito no financiamento ao setor agrope
cuário do Nordeste. 

É preciso, que tenhamos uma participação na política de gastos do Go
verno Federal, proporcional à população, sob pena de ficarmos discutindo 
migalhas de orçamentos, resíduos de orçamentos ... Estamos acostumados a 
disCUtir recursos que não obtém expressão diante do orçamento nacional. Em 
outras palavras, estamos acostumados a reclamar por pouco dinheiro." 
Quem faz essa assertiva já não somos apenas nós mas o Secretário da Fazen
da de Pernambuco, Everardo Maciel, corroborando, assim, o acerto de nossa 
batalha, de que é necessário regionalizar o Orçamento federal nos seus vários 
campos setoriais, de tal forma que nos dê um tratamento equivalente ao que 
nós representamoS, iiicfU.sive, no que diz respeito aos 30% da população brasi
leira que habita o Nordeste. 

Mais recentemente, jâ agora nos primeiros dias deste mês, instalou-se a 
Associação Brasileira de Empresários do Nordeste, a ABENE, na presença 
do Sr. Ministro do Interior, no auditório da própria SUO EN E, e ali foi feita 
uma exposição que relaciona esses e outros pleitos, e cuja íntegra, pedimos 
seja considerada como !ida, faZendo parte Integrante do nosso pronuncia
mento. 

Evidencia-se, através dele, o esvaziamento da SUDENE; mostra-se, exa
tamente, que aqueles recursOs, cujos mecanismos dos incentivos fiscais foram 
criados para nós, corno foram desviados, os cortes sucessivos que sofreram os 
orçamentos da SUDENE, a injustiça da legislação tributária, a qual beneficia 
os Estados mais ricos e, ao mesmo tempo, pretere as camadas mais sacrifica
das da população brasileira. 

São coisas, Sr. Presidente, que, como já dissemos,_ têm sido trazidas à 
discussão neste Plenário, mas que agora vêm através da voz do empresário 
nordestino que mostra que as medidas corretivas não são satisfatórias nem 
suficientes, pois o Nordeste sofre a escassez de meios, a transferência de re
cursos, os efeitos- do valor artificial da moeda, a disparidade do rendimento 
econômico, imposto sempre às atividades peculiares a regiões setentrionais 
brasileiras e reduzindo a nossa capacidade de poupar e de investir tolhe~do o 
nosso desenvolvimento. 

O Sr. José Lins CC:~) - Permite V. Ex'" um aparte? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Tão logo acabe a referência ao docu
mento em questão, ouviremos V. Ex'". O documento mostra a política de 
compressão dos preços da cana, do açucar e do álcool que reflete assustado
ramente sobre os padrões de vida da classe trabalhadora da Zona da Mata . 
Por isso mesmo, apresenta uma série de sugestões, como o restabeleciemnto 
dos incentivoS fiscais na sua integridade iniciai e com uma destinação especí
fica, coisa que vimos defendendo desde o 3n0 de 1971, primeiro do nosso 
mandato legislativo. Vem solicitando que não nos sejam negados recursos or
dinários para investinl.ento de infra-estrutura econômica e social indispensá
veis às obras e serviços comuns ao Nordeste e a todas as áreas brasileiras. 
Mostra que expressiva parte da população nordestina vive marginalizada e 
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no subemprego e na mais absoluta carência dos níveis mínimos de subsisten
cia e de assistência conl.o tantas e tantas vezes ternos tamb~rn procurado com
provar da tribuna desta Casa. 

Como se constatará. da leitura da fntegra do documento cm questão, as 
solicitações feitas coinCidem exatamente com toda aquela luta que vínhamos 
travando nesta Casa e que vem sendo sustentada por Representantes do Nor
deste e que, aqui chegando, não se esquecem do dever de procurar superar as 
disparidades regionais, não engodando a opinião pública, aceitando promes
sas que são apenas palavras, mas oferecendo, ao lado da anãlise crítica dos 
problemas regionais, sugestões concretas e objetiva"s que poderiam, realmen
te, solucionar os nossos problemas, mas que ficam como coisas mortas na 
política governamental. 

OuVimos o -ilustre Senador José Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Marcos Freire, a luta do Nor
deste por uma melhor compreensão dos seus problemas ou por mais investi
mentos para a solução de suas dificuldades vem de longe e V. Ex• tem se es
merado nessa luta. Se alguém reclamar dos políticos do Nordeste, de que não 
se esforçam para ajudâ-lo, certamente V. Ex• não estaria incluído no rol dos 
criticados. -

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Muito obrigado pelo depoimento. 

O Sr. José Lins (CE)- Tenho porém uma observação a fazer a V. Ex•: 
também a'c;ompanho, sistematicamente, o problema do Nordeste e mais parti
cularment~ o problema dos desenbolsos para os seus Projetes. Esses desem
bolsos, pela norma orçame:ntária, se prolongam até o fim de março. Anterior
mente o Poder Executivo fechava o desembolso a 31 de dezembro. Hoje~ devi
do às dificuldades do encontro de J,~m ano_ com o outro, as liberações são fei
tas até 30 de março do ano seguinte. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Para facilidade do Governo Federal 
e para dificuldade da Região, que sempre leva na cabeça. 

O Sr. José Llns (CE)- Não, V. Ex• me desculpe, mas não se trata disso. 
1:: que, nos primeiros dias do ano, com o registro dos orçamentos e com a 
abertura de todas as contas, evidentemente se torna diflcil operar o orçamen
to novo. Para evitar isso, os desembolsos do ano passado se prolongam pelo 
ano seguinte até se cobrirem com os desembolsos deste ano. 

Não há nesse caso, portanto, nenhum prejuízo para a Região. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Como não hã, Ex•? Há um compro· 
metimento, V. Ex• foi Superintendente da SUDENE ... 

O Sr. José Lins (CE)- Permite V. Ex• uma explicação? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Mas é que estã tão atual e nós teme· 
mos perder a oportunidade. 

O Sr. José Llns (CE)- O que quero dizer a V. Ex• é que os atrasos dos 
desembolsos são aparentes, os recursos serão liberados até o fim de março, 
sem dúvida. Aliás a aprovação de verbas para o ano de 1980 contempla o 
Nordeste com aumento de mais de 100% em quase todas as suas rubricas. 
Quero particularmente me referir ao problema do crédito, além das linhas de 
crédito do Projeto Sertanejo que praticamente são de 2% ao ano, sem cor
reção monetária e cujas verbas foram ampliadas de 700 milhões para 2 bi
lhões e 600 milhões de cruzeiros este ano, e da do Projeto POLONORDESTE, 
com juros de 21% e cujos tetos se elevaram de 1,8 para 4 e meio bilhões no ano 
de 1980, além dos créditos normais do Banco do Brasil, incluídos na última 
resolução do Banco Central. o Nordeste conta com a linha de crédito do 
PROTERRA. Este ano, serão alocados 85% dos recursos deste projeto para a 
região. E a linha PROTERRA é no mãximo de 15%. Eram estas as infor· 
mações que queria trazer a V. Ex• apoiando tamb~m a luta do Nordeste pela 
melhoria das condições de trabalho. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Agradecemos ao aparte de V. Ex• 
mas nos permitimos discordar. V. Ex• sabe que a SUDENE se compromete 
com projetes empresariais. Tem um cronograma para cumprir e no momento 
em que não se libera tempestivamente os recursos tumultua tudo, inclusive, a 
própria vida financeira das atividades beneficiadas. 

O Sr. José Llns (CE)- A programação da SUDENE também vai até 
março. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Vê V. Ex• que acabou de dizer que 
isso é uma inovação. Um critério novo, recente e, cOnseqUentemente, não há 
precedentes na história. 

O Sr. José Lins (CE) - Dois anos. Não é novo. 
O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Nós todo ano realmente estamos vi

vendo este drama. V. Ex• fala que inicia-se um novo ano C que portanto tu-

multuaria o fato da liberação das verbas. O que o Nordeste pretende é que 
aquilo que lhe cabe, que já é: tão poUco, fosse liberado durante o próprio 
exercício, com antecipação do novo ano. 

O Sr. José Lins (CE) - Exatamente. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- V. Ex• fala no aumento das rubricas. 
É fâcil aumentar rubricas até 100% de coisas que eram_ insuficientes. Já solici
tei por mais de uma vez, à Liderança do Governo, nesta Casa, um quadro 
comparativo entre aquilo que cabe ao Nordeste e aquilo que cabe às outras 
regiões do País, em especial, as regiões ricas. Nós gostaríamos e daí porque, 
ainda na legislatura anterior, propúnhamos que houvesse a regionalização 
dos Orçamentos da União. 

o sr: José Llns (CE)~ Essa reivindicação Vem de longe, e nós também a 
apoiamos. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Pois bem, ela não veio: e com isso é 
fâcil dizer: tinha~se dois, ficou com quatro: aumento de 100%. Mas não se diz 
que esses quatro são ínfimos em relação às nossas necessidades, à população 
q~e vive no Nordeste e sobretudo àquilo que é canalizado para as outras re
giões do Pafs. 

O Sr. José Llns (CE)- Quero dizer a V. Ex• que as verbas serão aumen
tadas este ano, em mais de 100% para toda a região. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Queremos dizer a V. Ex• que mesmo 
que isso se efetive, são inteitamente insuficientes porque o que vai para o 
Nordeste em relação ao todo nacional, constitui migalhas; migalhas que não 
atendem às nossas reivindicações, às necessidades do seu povo e sobretudo 
constituem injustiça em relação ao tratamento que é: dispensado às outras re
giões do Pafs. 

O Sr. José Lins (CE)- Nós jamais poderíamos colocar contra o aumen
to das verbas do N ardeste, ao contrário, nesse ponto concordo inteiramente 
com V. Ex• 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Pois não. Ainda bem que V. Ex• não 
contestou o que afirmamos aqui. Uma outra coisa que nós temos pretendido 
é a regionalização dos grandes programas nacionais de investimento. Temos 
exatamente mostrado, que existe programa disto, programa daquilo, no cam
po das ferrovias, no campo das importações, no campo das empresas estatais, 
das empresas de capital, e o que representa em termos de Nordeste é ínfimo. 

O Programa Nacional do Álcool, que poderia ter uma preferência toda 
especial para o Nordeste, porque lâ é tradicionalmente a zona canavieira, tem 
quadro séculos - a História do Brasil começou com a cana do Nordeste, 
com o açúcar de Pernambuco - 80% do Programa Nacional do Alcool vai 
para São Paulo e, assim, sucessivamente. Então, teria que haver, ao lado da 
regionalização do OrçamentO da União, por campos setoriais, para que nós 
ficãssemos sabendo o que cabe ao Nordeste e o que cabe às outras regiões do 
País. Teria que haver também a setorialização dos grandes programas de in
vestimentos. E quando não houvesse uma exigência específica, existisse uma 
indiferença 1ocacional para a implantação de uma determinada empresa, ela 
deveria ser canalizada para a região subdesenvolvida do Nordeste. 

O Sr. Evelásio Vieira (SC)- V. Ex• me permite um aparte, nobre Sena
dor? 

O SR. MARCOS FREIRE (PE)- Com Ioda satisfação nobre Senador 
Evelâsio Vieira. 

O Sr. Evelásio VIeira (SC)- No diálogo estabelecido com o Senador Jo
sé Lins, V. Ex• aflora um dos problemas mais sérios que estamos vivendo nes
te País nos últimos anos; a falta de diretrizes seguras, a falta de continuidade. 
O Governo é quem mais tumultua a vida econômica, como também a vida 
política. Em razão disso, um empresário de qualquer nível vive sempre-numa 
expectativa agonizante, porque estabelece um programa de investimento na 
expansão da sua empresa, mas nílo tem confiança em cumprir este programa, 
este cronograma de expansão de sua empresa porque não tem certeza de que 
a política econômica do Governo terá continuidade. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - V. Ex• tem toda razão. 

O Sr. Ev~lásio Vieira_(SC)- Veja1 Senador Marcos Freire, que a Consti~ 
tuiçãO determina eleições municipais; o privo quer participar, quer votar; o 
Governo, que deveria ser o principal interessado em promover as eleições, é: 
quem está fazendo tudo no sentido de_ suprimir as eleições municipais deste 
ano. Ao mesmo tempo, manda uma Mensagem propondo eleições diretas em 
1980 para os Governos estaduais, quando existe em tramitação na Casa uma 
emenda restabe_Iecendo el~ições diretas. Isso, para tumultuar. São por essas 
razões que nos encontramos em dificuldades sempre maiores, porque o Go-
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verno não estabelece diretrizes seguras, dando continuidade a seus propósi~ 
tos. Daí a razão da nossa intervenção para endossar o ponto de vista de V. 
Ex• e também para expresar, como homem do Sul, a nossa solidariedade à 
atuação de V. Ex• e de toda a Bancada na defesa das aspirações da gente do 
Nordeste. Tanto a Bancada da Oposição quanto a do Governo têm sido coe
sas e pertinazes em sua luta em favor do desenvolvimento do Nordeste e não 
hã o menor cabimento, o menor sentido as criticas de que os Parlamentares 
do Nordeste foram alvo por parte de um outro empresário. V. Ex•s têm a nos
sa solidariedade. 

O SR. MARCOS FREIRE (PE) - Agradecemos a intervenção de V. 
Ex• Não temos dúvida que serão juízes isolados, porque, na verdade, é neces~ 
sãrio a união de todas essas forças sociais, politicas, empresariais para que se 
consiga pressionar o Governo no sentido útil à solução dos nossos proble
mas. Apenas ainda teríamos, !lma referência a fazer, do que nos recordamos 
do aparte do Senador Josê Lins, quando ele fala do aumento da linha especial 
que o PROTERRA Se beneficiaria este ano. Querlainos lembrar que o PRO
TERRA sofreu desvios e distorções tremendas. Um programa que deveria ser 
para distribuiçãO de terra, na verdade canalizou apenas dinheiro não para os 
pequenos e médios mas para aqueles grandes proprietários, que talvez não ti
vessem dado a aplicação devida ao dinheiro conseguido. 

Mas o fato ê que a situação da SUDENE, refletindo a situação do Nor
deste, é a mais criticãvel possíveL Todos aqueles Pleitos que têm sido feitos 
aqui, têm sido tangenciados. O Nordeste continua numa posição que não tem 
sequer o seu órgão coordenador. A SUDENE foi criada para planejar, para 
coordenar os investimeiitos públicos e privados da Região. Por força de lei, 
havia inclusive o plano diretor, que era quem traçava as diretrizes da SUDE
NE; nem inais isso hoje existe. Não se revogou e nem se cumpre a lei. A SU~ 
DENE não tem condições de exercer as atribuições que foram previstas como 
legalmente suas, e tudo isso leva ao descrédito, ao desânimo, de tal forma que 
os próprios técnicos começam a debandar, muitos deles exercendQ até cargos 
em comissão. Eles estão indo para empresas privadas, porque aquCta mística 
do Nordeste, a mística do desenvolvimento, como que se esvai cada vez mais. 

O que nós queremos, Sr. Presidente, é mostrar da necessidade de uma re
fonnulação em profundidade de toda a politica desenvolvimentista do Nor~ 
deste. Este é um assunto a que nós temos tanto nos dedicado, e recebemos 
com júbilo a notícia de uma mobilização empresarial neste sentido de revigo~ 
ramento da SUDENE, que é o Banco do Nordeste. Todos esses pontosjã me
receram anãlise demorada de nossa parte, e aqui continuaremos fiéis aos 
ideais que nos trouxeram a esta Casa, dispostos a unir os nossos esforços com 
quem quer que seja para pleitear aquilo que é devido ao Nordeste do Brasil. 

Era o que tínhamos a dizer, Sr. President~. (Muito bem! Palmas.) 

(DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. MARCOS FREIRE EM 
SEU DISCURSO.) 

.. A reunião de hoje, presidida por VoSSa----Excelência, Sr. Juscelino 
Kubitschek, pelo mais alto magistrado da Nação, ao lado de governadores de 
nove Estados, é uma inovação nos processos da administração brasileira. Ela 
tem, para as populações da região, o signíficado de um compromisso e- tal
vez mesmo mais do que isto - de um penhor ou de uma prova. 

Dentro do regime federativo em que vivemos, os governos federal e esta
duais de nove unidades reúnem-se em um órgão com o fim deliberado de 
combater o subdesenvolvimento regional é de restabelecer no País padrões 
harmônicos de progresso. Ou venceremos ou o povo serã vencido pela des
crença, pelo desânimo e pelo desespero. 

Os nordestinos que migram, moços ainda, mal formados, levando consi
go mais a impressão de abandono do que o estímulo de uma aventura na bus
ca de uma aspiração; os que~ ficam mourejando a terra, para cultivá-la ou 
removê.:.la na construção de uma estrada, sem têcnica nem recompensa, qua
se que só para comer; e aqueles que, marginais da vida, esperam em vão nos 
arredores das grandes cidades as vagas nas fãbricas- estão todos eles com os 
olhos voltados para nós. 

Aqui reunidos, devemos encontrar fórmulas que nos permitam mobilizar 
recursos, vencer as influências políticas que, pelas paixões e interesses que 

despertam, pela prevalência que têm exercido na vida brasileira, foram talvez 
a causa preponderante da diferenciação económica que hoje se constata no 
País. 

Vivemos um momento decisivo para o futuro do Brasil. 
Os homens do Nordeste conhecem a situação de desequilíbrio entre as 

suas regiões e o centro-SUl brasileiro. Sabem que este desnível se acentua com 
o tempo e extratifica-se. Por isto, estão com os olhos voltados para nós. Vinte 
milhõess de brasileiros querem coJaborar com a obra que nos propomos reali~ 
zar. Aguardam-nos e nos seguirão. 

Não poderemos, todavia, deter a sua marcha ou tentar barrar a sua pas~ 
sagem. E precisamos imprimir aos nossos trabalhos o ritmo que corresponda 
à sua capacidade de produzir, ao seu desejo, sua aspiração, sua obstinação de 
progresso." 

Senhores, vinte e um anos são passados! 
No decurso desse tempo, nova ordem politica foi implantada no Pafs. 
O povo foi afastado das decisões nacionais. 
Hoje, angustiadamc::nte, constatamos que a marcha para conter as desi

gualdades regionais, na realidade, foi detida. 
Foi barrada a passagem de 20 milhões de brasileiros que, em 1959, com 

os olhos voltados para o futuro, esperavam realizar a sua aspiração de pro
gresso. 

A mística do desenvolvimento --estado de espíritO indispensável para 
atingi-lo; a autoconfiança que se firmou com a perspectiva de justiça econó
mica e do banimento dos privilégios e das influências- que só permitiam ca
nalizar para o Nordeste menos de 10 por cento dos recursos nacionais, fOram 
sistematicamente destruídas. 

Os desníveis regionais se ampliaram no Brasil. O percentual de renda in
terna per capita no Nordeste em relaçãÓ ao do Brasil decresceu de 40,2% em 
1949 para 35.1% em 1978. 

A SUDENE, órgão criado para planejar e promover o desenvolvimento, 
para integrar o Nordeste na política de industrialização que só tinha vigência 
e era incentivada para o centro-sul, passou a tornar-se artificiosamente o ca
nal limitado para o suprimento de todos os recursos a aplicar no Nordeste. 

Desse modo, fez-se da SUDENE a fonte quase exclusiva de meios para a 
instalação de novas indústrias, para as obras de irrígação, ·cte telecomuni
cações, de modernização_ de saneamento bãsico, de distribuição d'água, de so
corros às calamidades, de tudo. 

Em contraposição, diferentes canais de suprimento, atravês do orça~ 
mento federal, dos ministérios e das autarquias, das empresas estatais ou mis
tas, de créditos especiais, de emissões para assegurar o ritmo e a conclusão 
das obras, e de incentivos do CND, atendem, ampla e generosamente, as re
giões mais ricas do Brasil. 

Muitas vezes, por esses canais, para compensar os prejuízos de calamida
des, destinam~se para um único Estado, recurSos superiores à totalidade das 
verbas liberadas para a Sudene. 

Alêm desse tratamento iníquo, o quase único canal de aperte de meios 
ao Nordeste vem sendo sistemática e progressivamente esvaziado. 

O montante dos incentivos programados para 1980, no valor de 15 bi
lhões de cruzeiros, representa 75 por cento dos 19,9 bilhões de cruzeiros que 
deveria receber a Sudene se corrigida monetariamente a jã achatada e não 
cumprida provisão do ano passado. 

No planejamento inicial, dos anos 1959 e 1960, os meios então previstos 
haviam sido considerados, na época, insuficientes para assegurar a recupe
ração das desigualdades regionais projetadas até o fim do sêculo. Não obs
tante, através de cortes sucessivos, os incentivos da Sudene estão hoje reduzi~ 
dos a cerca de uma quinta parte, 21,1% da sua magnitude original. 

Simultaneamente à minimização do fluxo de recursos para o Nordeste, a 
legislação tributária implantada em 1966 passOu a carrear para os'Estados ex
portadores cerca de 80 por cento dos tributos estaduais diretos pagos pelos 
contribuintes nordestinos sobre o que consomem vindo do Sul. 

Desse modo, o sistema tributário imposto amPlia as desigualdades gera~ 
das nos privilégios assegurados pela política econômico-financeira nacional, 
que.., dividiram o País em regiões industrializadas e ricaS e ein áreas voltadas 
para a atividade primãria, e pobres. 

No Brasil de hoje, as populações consumidoras das âreas mais pobres 
custeiam as despesas internas e o próprio desenvolvimento dos Estados ricos 
e exportadores com os tributos que apagam sobre o que adquirem na forma 
de insumos para produzir ou bens para sobreviver. 

É: de salientar-se que tal prática foi banida, como iníqua, nas transações 
dos Mercado Comum Europeu e até entre os diferentes departamentos admi
nistrativos da própria França Unitária. 

Assim, embora o Nordeste- como o Brasil- tenha progredido expres
sivamente nestes últimos quinze anos, nele situa-se ainda o maior bolsão de 
miséria da Amêrica Latina. 

Isto, no entanto, não decorre de ser a Região -iritrinsecaniente pobre. 
Não são o seu clima, o seu solo, a sua topografia e as condições desfavoráveis 
ao cultivo da terra que o prendem à miseria. A renda interna na agricultura, 
por pessoa, no Nordeste, corresponde a 66,8 por cento da nacional (1970). 
Entretanto, na renda interna global, em 1978, a sua participação é de apenas 
35,1 por cento. São sim, as iníqüidades postas em prAtica que exaurem e em
pobrecem a Região! 

O Nordeste brasileiro produz mais petróleo do que a região consome. O 
Nordeste exporta bem mais do que importa. O seu vultoso saldo no comércio 
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com o exterior é obtido, malgrado a sua expOrtação preponderante ser de pro
dutos primãrios e a relação irreal do valor interno e externo da moeda (manti
da nestes últimos anos artificialmente supervalorizada) vir erodindo desespe
radoramente a lucratividade do seu setor agrícola e do agroindustrial volta
dos para a exportação. 

Brasileiros nordestinos, atentai ainda! As medidas corretivas que o País 
tem posto em prática -como ·os incentivos que tiveram vigência ultimamen
te- excluem sempre os produtos exportados pelo Nordeste. Não recebiam 
incentivos os óleos vegetais - com exceção da soja produzida no Sul -o si
sal, o algodão, o cacau e até o açúcar, este considerado produto não indus
trializado para exclui-lo do regime de subsídios. 

Neste período de 60 anos, como atê hoje, o Governo brasileiro, no en
tanto, através de planos de valorização, manteve acertadamente - para su
portar a grande agricultura do SuJ -o preço do café a níveis remuneradores. 

Desse modo, a escassez de meios, a transferência de recursos, o valor ar
tificial da moeda, a disparidade do rendimento econômiCo imposto sempre às 
atividades peculiares às regiões setentrionais brasileiras, reduzindo a sua ca
pacidade de poupar e, portanto, de investir, têm tolhido o seu desenvolvimen
to. 

h mister considerar-se que, transferindo o saldo de suas exportações 
para o Sul, o Nordeste tem sido conduzido compulsoriamente a ir buscar nas 
trocas internas os insumos necessários à sua produção e os bens de consumo 
indispensáveis à sobrevivência de suas populações. Nessas transações, tem 
usado, até hoje, uma moeda reduzida no seu poder aquisitivo de até 200 por 
cento em relação à que recebe como pagamento do trabalho de grande parte 
da sua população engajada na atividade primária voltada para a exportação. 
Isto, além do gravante tributário que pesa sobre todas as importações inter
regionais. 

No caso especifico da produção do açúcar- no passado concentrada no 
Nordeste e ainda hoje preponderante nos Estados ao norte da Bahia- o Go
verno federal impôs, como hoje ainda impõe, um preço de sacrifício. Até 
1954, pelos critérios adotados, o produtor nordestino de açúcar o recebia a 
preços 1 O a 20 por cento inferiores aos realizados pelo fabricante de açúcar no 
Sul do Brasil. 

Em uma análise do que compra o trabalhad<?r brasileiro que percebe sa
lário mínimo, utilizando recente e expressiva pesquisa do IBGE, constata-se 
que, na sua cesta de consumo, o açúcar representa 6 por cento dos custos do 
que ele adquire e 36 por cento das calorias que ingere. 

Este produto, mantido a baixo preço como elei!Jento energizador _da 
força do trabalho no Brasil, supre, a baixo custo, as calorias indispensáveis ao· 
esforço produtivo em todo o País, possibilitando _os saláríos de coniPe"tição 
nos diferentes ramos de atividade indus~rial. 

Em contrapartida, mesmo existindo o conhecimento do ba:ixíssimo nível 
de vida na área, e de que, em função da degenereSCência das variedades de -ca
na, vem decrescendo a produtividade do setor, foi mantid.l a política de com~ 
pressão de preços - isto a despeitO- da evidência económica de que tal com
pressão inexoravelmente desgasta a parcela do produto que assegura a sobre
vivência do fator trabalho, do homem. 

É imposto, assim, a uma grande área nacioiial vinculada à produção ca
navieira, um tratamento p-erverso, que contribui nãO só para a preservação 
dos bolsões de misêria como atinge a própria estrutura fisíco~mental do brasi
leiro nordestino, submetendo-o à subnutrição crônica. 

A extensão dos males dessa política avalia~se no levantamento procedido 
pelo MIC em 1977, ao constatar que a atividade agro industrial do açúca.r en
gaja, em Pernambuco e Alagoas, 72 e 93 por cento, respeclivamente~ das po
pulações ativas não urbanas das sUas Zonas da Mata. 

Todos esses fatos configuram a evidência de que as dificuldades de hoje, 
dessa região exaurida, constituem problemas nacionais. Esses problemas, 
pela dimensão de seus desafios, não podem ser postos à margem do universo 
brasileiro. 

É de concluir-se, então, que o restabelecimento dos incentivos fiscais, na 
sua integridade inicial e com uma destinação específica, não resultará de con
cessões gratuitas; deverá compensar o empobrecimento imposto. 

Cabe esclarecer, no entanto, que, mesmo assim, não serão vencidas a 
pobreza e as desigualdades regionais se, ao mesmo tempo, forem negados à 
região os recursos ordinários para investimentos de infra-estrutura econômi
ca e social indispensáveis às obras e serviços comuns ao Nordeste e a todas as 
áreas brasileiras. 

Expressiva maioria da população nordestina vive -ainda em dificuldade. 
Grande parte dela está marginalizada no subemprego ou na mai~ absoluta ca
rência dos níveis mínimos de assistência que uni Estado cÓmo o Brasil deve 
assegurar aos seus filhos menos favorecidos. 

Esses fatos intranqailizam e angustiam os brasileiros e deles emergem 
obrigações que todoS deveril-Cnfreritar- a união e os responsáveis pela livre 

iniciativa - ciúmtos aos erros e deficiências do passado mas, afinal, compro· 
metidos em contribuir com o esforço e a renúncia que o desafio exige. 

Os empresários do Nordeste, estimulados pelas esperanças que se reno
varam com os propósitos reafirmados do Excelentíssimo Senhor Presidente, 
João Baptista Figueiredo, e do dinâmico e ilustre Ministro do Interior, 
Mário Andreazza, confiam, esperam e reivindicam prioridades para o impas
se nordestino. Ele talvez seja o maior problema brasileiro a médio prazo. 

Reclamam que se procure recompor a inteireza do esquema de incenti
vos à regiões, que se reforce o sistema SUDENE-Banco do Nordeste como 
meio de conseguir-se o fortalecimento dos projetes locais, transformando-os 
em pólos de integração da comunidade nordestina no processo do desenvolvi
mento. 

Pleiteiam que se assegurem às atividades agroíndustriais, preponderantes 
à região nordestina, condições de Iucratividade que propiciem a remuneração 
dos fatores e a superação dos problemas sociais peculiãrios à estagnação e à 
nobreza. 

Crêem que só a localização, no Nordeste, de pólos industriais definidos e 
a extensões d'outros à região, como os da Alcoolquímica do Proálcool, o Si
derúrgico, o Metalmecânico, o dos fertilizantes do alumínio, poderão atenuar 
a concentração industrial vigente, comprometedora do equilíbrio nacional. 

Solicitam a reformulação do sistema tributário em termos economica
mente justos e que não exauram a população já empobrecida da região. 

Por tudo isto, convocam o homem, as lideranças políticas, empresariais e 
sindicaiS, as instituições públicas e pdvadas da região, para um redobrado es
force em busca desses objetivos. 

Consideram imprescindível o livre exercício da vida política e o respeito 
à liberdade, permitindo a todos escolher as suas representações e, através de
las, participar das grandes decisões nacionais. 

Ê mister deixar bem claro que os males acumulados, a falta de continui~ 
dade na política do soerguimento do Nordeste, a escassez de meios para as 
obras de infra-estrutura econômica e social, deixados à merca exclusiva dos 
parcos recursos da Sudene, criaram dificuldades à evolução e à maturação de 
novos empreendimentos. 

É indispensável, para emitir julgamento justo, aguardar os resultados 
globai_s da SUDENE, tendo em vista o custo do pioneirismo e as falhas de 
programas subÍnetidos a um tratamento discriminativo dispensado à região 
que, como um todo, agasalha 30 por cento da população brasileira e não rece
be sequer IO por cento das aplicações nacionais. 

Não têm, assim, fundamento as críticas e a condenação ao Projeto Nor
deste que, na realidade, não conseguem mascarar o raciocínio, inclusive de es
calões técnicos do Governo, de que se deve desenvolver primeiro o que está 
mais desenvolvido e, no primado da produtividade pu~a, dar preferência ab
soluta ao espaço do eixo Rio-São Paulo para as melhores oportunidades 
econômicaS do País. 

Se isto prevalecer, tornam-se difíceis quaisquer maiores esperanças de 
superação das desigualdades regionais ou sequer de uma melhor posição rela
tiva, mesmo para os nordestinos mais otimistas, para _aqueles que jamais dei
xaram de crer em um Brasil grande, uno, justo e desenvolvido. 

Os signatários deste documento, os empresários da área de jurisdição da 
Sudene, conscientes da necessidade imperiosa de se somarem todos os es
forços para defesa da economia regional e sua integração no processo de cres
cimento económico brasileiro, organizaram a Associação Brasileira de Em
presários do Nordeste - Abene. 

Pretendem, pela valorização de testemunhos e propostas - que sempre 
se perderam pela dispersão de suas vozes- somar os seus esforços ao de todo 
o povo na definição da história futura do Brasil. Pretendem lutar pelo ideal 
comum de construir para todos os brasileiros a grande Nação !ivre, una,jústa 
e soberana que o Brasil há de ser". 

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. GIL VAN ROCHA 
NA SESSÃO DE 12-3-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO 
ORADOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE: 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
Srs. Senadores e Colegas de Bancada do Partido Popular: 

No infcio deste ano legislativo, quando a longa noite do arbítrio que se 
abateu sobre este País começa a ser vencida pela claridade irresistível da Li
berdade, eis-nos aqui, Sr. Presidente, em nome de um Partido esperançoso, 
hí<#go e futuroso como costumam ser as coisas novas, a dizer das nossas 
idéias, e dos nosso propósitos, mas, principalmente, para reafirmar nossa fé 
na grandeza da nossa Pátria. 

Aqui estamos chegando, nós de um novo Partido no Brasil, para a nossa 
reafirmação na crença no regime democrático, na excelência insubstituível da 
escolha popular e na inabalável fé que a Justiça não foi erigida para proteger 
o privilégio de poucos, mas para garantir os Direitos Fundamentais de todos. 



338 Sexta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Março de 1980 

Cremos, Sr. Presidente, no primado da ordem, na necessidade da disci
plina, na racionalização dos desejos e na limitação do poder, porque sabemos 
que o maior dom da espécie humana, a Liberdade, não pode ser exercido no 
caos nem compatibilizado com o despotismo. Cremos na divisão dos poderes, 
na ordenação das obrigações, mas principalmente no carâter humanístico e 
temporário do poder. Abominamos como antinatural o absolutismo e seus 
corolários, porque não pode haver poder duradouro que possa ser considera
do inato ou originado da força. O poder nasce naturalmente, como natural~ 
mente o homem nasce livre. No carâter evolutivo da sua formação, o ser hu
mano herda a carga tecnológica da sua época, aceita as experiências positivas 
acumuladas pelos seus antepassados e, só assim, forma cm sua mente um sis
tema social fundado na autoridade. A Lei Darwiniana do predomínio do 
mais forte, aqui na esp~cie -humana, perde sua característica selvagem, retoca
se e sofre transformação indispensável, para se adaptar à nossa característica 
de animal consciente. ~ a educação e o preparo do homem que lhe faz reco
nhecer a autoridade dos seus pais e dos seus mestres e que lhe desenvolve o 
seu hãbito de aceitar a supremacia daqueles que se colocam em posição auto
ritária sobre ele. A origem do poder é, portanto, civilizacional, evolutiva, on
tológica e fruto da nossa caminhada nos séculos, no tropeço das mutações e 
no aprendizado de ensaios e erros. 

O poder surge limitado pelas necessidades soci8.is, sendo o pensamento 
ético do homem que dirige com discernimento a direção desse poder. 

Só o homem civilizado confere poder, e só ele é capaz de dizer quando se 
abusa do poder, dizia Locke, médico, filósofo e político. 

A conhecida frase uo poder emana do povo" não é, portanto, um acha
do literârio nem a fixação de uma norma de Direito. :E: a constatação de um 
fato natural e limitado, originado da escalada do homem que, aceitando a au
toridade, delega-lhe poderes, retirando-os quando a exorbitância o desfigura. 

Quando o governante se torna tirano, coloca-se em estado de guerra con
tra o seu povo. 

Melhor exemplo de que o desvio do poder e a quebra do seu compromis
so natural desservem ao povo e por este será rejeitado, estâ aqui, no Brasil e 
remonta a 1964. 

O novo governo que em palmou o poder, naquele ano, cercado da simpa
tia de numerosos brasileiros, violentou a regra natural, revestiu-se de arbítrio, 
desconheceu as regras naturais pacientemente montadas e vestiu-se senhor da 
Justiça pairando, soberano, acima das vontades e das críticas. 

Fez-se mouco para o seu povo. 
O resultado não poderia ser outro: aí está o nosso País atrasado em sua 

caminhada de grandeza. Não um país inviável à beira do apocalipse, como 
desejam os profeias do quanto Pior, melhor, mas, certamente, uni"país sofri
do, com índices de desenvolvimento que nos ruborizam, assistindo, inoperan
te, a desnutrição, o atraso e o ·analfabetismO, a miséria e as doenças minarem 
o nosso extraordinário potencial humano. 

O Partido Popular surge nesta hora dificiJ da nossa Pâtria com o dever 
maior de ajudar a se achar o caminho da saída desta crise, a maior da nossa 
vida republicana. 

Como não se considera dono da verdade, nasce comprometendo-se a 
cultivar o debate das idéias e defender o direito de opiniãO. 

Inaugura-se crendo na concepção naturalista do poder e com a con~ 
vicção -maior de que só chegaremos a um estágio de Justiça Social com a De
mocracia plena, que delimita esses poderes, fiscaliza o Estado e estabelece a 
indispensável renovação da representatividade popular. 

Somos um agrupamento de homens responsáveis em oposição clara, alti
va, independente e patriótica a esse governO -que-confunde os objetivos nacio
nais permanentes com os permanentes objetivos dos seus componentes. 

Não somos oposicionistas por gosto ou determínaçào. Afinal, a opo
sição não é um princípio ou uma ideologia. Nós que abominamos o sim com
pulsório, rejeitamos também o não radical. 

Exerceremos nossa oposição a este governo pela sua incompetência em 
gerir os nossos problemas econômico~sociais, mas, sobretudo, pela insinceri
dade com que se posiciona frente aos seus próprios projetes. 

Não pode ser sincero, Sr. Presidente, um governo que proclama sua in
tenção de chegar à Democracia plena ao mesmo tempo que estimula, velada
mente, a prorrogação de mandatos e posterga a realização de eleições. Se se 
pudesse escalonar a variedade de pecados que se cometeram, neste País e nes
tes anos, contra a Democracia, certamente a violentação do mandato popular 
seria o maior deles. A eleição livre é o alicerce de todo o edifício da Democra
cia. É inicio e fim de qualquer governo que se disponha a ser genuinamente 
do povo. 

A agressão inominável da prorrogação de mandatos invalida qualquer 
credibilidade de um projeto de democratização de uma nação. Num país de
mocrático, nem mesmo um estado de guerra, com o inevitável' desmorona-

mente de toda organização social, pode ser desculpa para se adiar a eleição 
do~ seus dirigentes. A leição é seiva e sangue da Democracia. ~ norma, base e 
princípio vital. Sem eleições, a Democracia simplesmente deixa de existir. 

A alegação de aPerfeiçoamento democrático na anunciada adoção do 
voto distrital proclamada pelo Governo, casufsmo evidente para perpetuar os 
currais eleitorais do nosso imenso interior, corresponde a mais uma mal dis
farçada manobra continuista de um grupo que se apegou ao poder e que usa 
as mais requintadas técnicas de prestidigitação e camuflagem para perpetuar 
esta singuiaríssima dinastia sem genealogia e sem coroa.· 

Não pode ser sincero, Srs. Senadores, um Soverno que, ao tempo que 
anuncia sua vontade de normalizar o Pais, promove a mais desleal e aética 
campanha de que se tem notícia na memória do nosso País, para aliciar ade
sões ao seu partido. 

Corromper a opinião do povo, espelhada na dos seus representantes, é 
agravo tão sério pãra aDemocraciaquanto a violentação do mandato eletivo. 

o portador de um mandato o recebe como uma transferência dos an
seios, reiVindicações e honra do seu povo. Revestido desta confiança, o man~ 
datârio passa a ser portador de uma vontade coletiva que necessariamente ui
trapassa seus interesses pessoais. Um mandato tem que ser sagrado, porque 
representa o som'atório de numerosas vontades, a delegação de inúmeros diR 
reitos, a transferência de incontáveis esperanças. 

O reconhecimento da respeitabilidade do mandato popular é o mínimo 
que se pode exigir de um governo que se deseja respeitar. E o que se viu, Srs. 
Senadores, fOi o Governo perder a dignidade ao aliciar homens públicos para 
o seu partido, utilizando a porta mais frágil da fraqueza humana - a cor
rupção. 

Neste País nunca se viu tamanha desenvoltura em se oferecer cargos 
públicos, mordomias, créditos, facilidades de financiamentos e até dinheiro, 
numa verdadeira caçada aos fracos, para que o partido governamental en~ 
grassasse suas fileiras. 

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

O SR. GILVAN ROCHA (SE)- Com muita honra, nobre Senador 
Nelson Carneiro. 

O Sr. Nelson Carneiro (RJ)- Quero felicitar V. Ex• pela sua estréia nes
sa tribuna no exercício da Liderança do Partido Popular. Mas, V. Ex• acaba 
de aflorar um dos pontos cruciais da vida brasileira, que é esse leilão que se 
espalha por todo o território nacional. V. Ex• conhece em seu Estado, conhe
ce em outros Estados, eu conheço no meu Estado; aí, é diferente, Senador, 
não é só um licitante, são dois licitantes; é o- GOVerno do Estado, interessado 
em eleger o Sr. Miro Teixeira para Governador. ~.portanto, diferente a siR 
tuação do Estado do Rio. Infelizmente, diferente, porque lã hã um leilão em 
que não só um partido licita, mas também o outro partido licita. Convidaria 
V. Ex• para ir ao Rio de Janeiro, a qualquer cidade do interior fluminense, 
para constatar que essas palavras de V. Ex• são azorrague naqueles que, no 
meu Estado, praticam esse ato tão- vergonhoso. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - ~ evidente, nobre Senador que estou 
defendendo um posicionamento ético do meu partido. Naturalmente que não 
iremos entrar em detalhes, porque a própria ética proíbe isto mas, é evidente 
que não hã motivação alguma para que a corrupção seja aceita~ é claro que o 
diagnóstico da corrupção tem que ser claramente demonstrado. O Partido 
Popular certamente que lutarã com todas as suas forças e genericamente em 
qualquer parte do território nacional contra a corrupção oficialmente inaugu~ 
rada pelo Governo da República. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA) - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (SE)- Poisnão. 

O ST. Gabriel Hermes (PA)- Nobre-Senador, ouvi as primeiras pala
vras de V. Ex•. Confesso até com emoção que me deixaram a impressão de 
que nós caminharíamos - e espero que cheguemos a caminhar - para que 
os novos partidos cuidem dos problemas públicos e se interessem realmente 
com todo o patriotismo que nós devemos dar à nossa Nação. Agora, 
surpreendeu-me neste momento o aparte do Senador Nelson Carneiro. S. 
Ex•, que não é do nosso partido, o PDS, que pertence a um outro Partido que 
crescé e que tem raízes nas grandes cidades e no grande Estado do Rio de Ja
neiro, fez até acusações nominais a um aliciamento. Veja V. Ex• como nós te
mos a esta altura de ficar tristes. Quanto aõ i:tosso partido, o PDS- e a âm
bito nacional e refiro-me ao meu Estado, à minha região- confesso que o 
que nós fizem-os é o que todoS devem fazer: mostrar aquilo que desejamos fa
zer, trazer o País para uma vida constitucional, e isto tem sido feito, e todas as 
promessas do Presidente de Honra do nosso Partido, o Sr. João Figueiredo, 
Presidente da República, estão sendo cumpridas. De outra parte, não me 
consta - e gostaria que se houvesse acusações nesse sentido que fossem cita-
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das nominalmente - que alguns dos Srs. Senadores que estejam no nosso plesmente para fixar minha posição, quero aproveitar a oportunidade para 
partido tenham sido comprados -meios que nós condenamos. ê apenas esta dizer que, absolutamente, não tenho ligação alguma com o eminente Gover-
advertência e esta ínterrupção, peal qual peço desculpas a V. Ex• nador de São Paulo. Muito obrigado a V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- V. Ex• é bem-vindo ao meu discurso. O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Fica registrado nos Anais, de uma ma-
Quando no seu aparte dizia que deveríamos cuidar dos negócios públicos, eu neira bem clara, que V. Ex• não faz parte da entourage do Governador paulis
assinalo ser este o fórum mais apropriado para que se cuide desses negócios. ta . 
.t evidente que o primeiro dever do Congresso Nacional, o primeiro dever do 
Senado da República é a vigilância sobre dinheiros públicos. Estamos aqui 

Um programa partidário há que ser fiel às idéias dos homens que fazem 
este partido. Um governo que dá continuidade a um sistema de poder que hã 
tantos anos vem consolidando a maior concentração de renda da nossa his
tória, um governo que coage estudantes, esmaga sindicatos, reveste-.se de au
toritarismo ao patrocinar uma draconiana Lei de Segurança, um governo que 
impede o funcionamento do mandato legislativo em sua plenitude, que con
centra uma quantidade de poderes, como nunca se viu, não pode impunemen
te vir posar de democrata convicto e de avançado socialmente. Introduzindo 
a demagogia programática, o Governo estimula a falta de confiança do povo 
nos partidos, confunde a opinião pública e insinua, pelos seus atos e gestos, 
que estatutos e programas não são estruturados para serem cumpridos. Tanto 
isso é verdade, que a Nação assiste, surpresa, a mobilização de todo o Gover
no contra a aprovação de uma emenda de um dos seus correligionários, resta
belecendo eleições diretas para Governador, item claramente defendido no 
programa de seu grupo partidário. O estatuto do seu partido deixa então de 
ser uma declaração de princípios e passa a ser um biombo para encobrir a cla
ra intenção de um grupo de se perpetuar no poder. O envio de uma mensagem 
governamental ao Congresso, com teor similar da propositura do Deputado, 
só serve para reafirmar o gosto governamental pelo autoritarismo, cerceando 
o direito de um seu correligionário de tornar factível a sua própria progra
mação partidária, além de tentar institucionalizar a troca do certo pelo duvi
doso. 

em nome de um partido que nasce, dizendo o nosso ideãrio, o nosso caminho, 
falando da generalidade da nossa ideologia. t claro que nem o momento nem 
a nossa posição permitem -a citação de nomes, mas continuaremos vigilantes e 
denunciaremos sem nenhum constrangimento ... 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- Congratulo-me com V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - ... aqueles casos límpidos de cor
rupção, que, sabe V. Ex• pela experiência de homem publico, estão infestando 
a vida nacional. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- Este o caminho que espero e louvo; e nesta 
fase das declarações de V. Ex•, congratulo-me com V. Ex• em nome até mes
mo do meu partido, que é isso que deseja: fiscalização, respeito e apoio. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Continuo, Sr. Presidente: 

Desde o mais rico Estado deste País, até ao pobre e pequeno Sergipe, o Brasil 
assistiu envergonhado, ao baixo leilão dos dinheiros públicos, numa or
gia de favores que enlameia a classe política, que lembra estarrecida que este 
Governo é oriundo de uma revolução contra a corrupção. 

Esse episódio, que estâ tristemente entrando na História do nosso País, é 
grave empecilho no caminho da democratização plena e mais um fator de 
desconfiança do povo para com o seu Governo. 

O Sr. Orestes Quércia (SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Orestes Quércia (SP)- Senador Gilvan Rocha, quero, num râpi
do aparte, em prmeiro lugar me congratular com V. Ex• pelo fato de estar fa
lando hoje da tribuna do Senado como Lfder de um partido político, o Parti
do Popular. V. Ex•, eleito conosco pelo MDB, foi sempre um companheiro 
extraordinário. Nós, evidentemente, sentimos não estar juntos nos novos par
tidos, mas como admirador e amigo de V. Ex• quero me congratular, em pri
meiro lugar, com os Senadores do Partido Popular nesta Casa por terem tido 
a sensibilidade de escolher V. Ex•, homem inteligente, autêntico, grande com
panheiro aqui do Senado, grande representante do seu Estado, para a Lide
rança do partido. E, em segundo lugar, também dar o meu apoio à denúncia 
que V. Exf faz e que nós temos feito reiteradamente, no sentido de que o que 
estã ocorrendo no Brasil de hoje é uma vergonha muito grande, inaCeitável 
para os nossos padrões. 1':: realmente um desfecho muito tfãgico para aqueles 
que realizaram o movimento revolucionárío d6 1964. o--exemplo típíco desse 
desfecho trâgico, desse desfecho de desmoralização é a atuação deslavada do 
atual ocupante do Palácio Bandeirantes em São PaUlo, atual Governador do 
L~tado, que alçou a este cargo pelos critérios estabelecidos pelo sistema que 
manda no Brasil. Portanto, de responsabilidade desse sistema. Jamais chega
ria ao cargo de Governador do Estado de São Paulo pelo voto direto prega
do, também, por V, Ex• Exemplo frisante muito grande de desmoralização do 
que ocorre neste País é o que existe em São Paulo. A vergonha do que existe 
cm São Paulo, em que o Governador usa de todos os m"eios aos seu alcance, 
sem nenhum freio ético, sem-n-enhum freio moral, e, pelo respaldo que obtêm 
aqui do Palácio do Planalto, sem nenhum freio legal também, para suas in
vestidas absurdas. De parabéns V. Ex• 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Agradeço a manifestação de bondade 
e simpatia do ilustre colega de São Paulo e lembro a V. Ex• que, embora sepa
rados, estaremos na mesma trincheira. 

Não pode ser sincero, Srs. Senadores, o Governo que organiza o progra~ 
ma do seu partido com um intencionário antípoda do que semp~e pensou e 
J.giu, 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GILVAN ROCHA (SE)- Com muito prazer. 

O Sr. Luiz Cavalcante (AL)- Desculpe interrompê-lo assirll, tão intem
pestivamente, mas é que esse meu aparte só tem oportunidade mesmo na es
teira das declarações do eminente Senador Orestes Quérda . .E: urna simples 
declaração: um jornal da capital paulista, poucos dias atrâs, me arrolou entre 
parlamentares que compõem como que uma vanguarda, aqui no Congresso, 
do Governador Paulo Maluf. Sem nenhum propósito de repulsa, mas~ sim-

A Nação, Srs. Senadores, certamente acompanha a difícil situação dos 
parlamentares do PDS, coagidos a se retirarem do plenário na ocasião da vo~ 
tação da Emenda. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA).- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - Com prazer, nobre Senador. 

O Sr. Gabriel Hermes (PA)- Nobre Senador, perdoe-me interrompê-lo, 
mas, não aceito e, digo mesmo, não aceitam os meus companheiros do PDS, 
embora eu não esteja com procuração para falar por todos, a colocação que 
V. Ex• estã dando ao seu discurso. Primeiro, o Governo e nós, do PDS, so
mos por eleições diretas, colocamos nos nossos estatutos e defendemos este 
direito ao povo. 

Apenas achou o Governo- e é assunto ainda em estudo -que talvez 
- e estou certo de que ele está certo -não deva a emenda que estava cami
nhando, do nosso colega de Partido, Deputado Lobão, ser a melhor e, assim, 
estã procurando fazer modificações à mesma emenda, que dêem condições 
mais Completas e jâ a remeteu ao Congresso, dependendo apenas -estamos 
até lutando, inclusive, na Mesa, para dar prioridade a essa emenda para que 
da seja votada o mais depresa possível. Por isso, não posso concordar com a 
colocação que V. Ex' faz, como também não concordo com a colocação que 
fez o nobre Senador por São Paulo contra o Governador Paulo Maluf. Isso 
chama-se, em boa linguagem, a ~·tristeza de quem vem se sentido derrotado". 
O Governador Maluf fez e fez muito bem em lutar para fazer do nosso Parti
do, um partido forte, o que jâ é, o partido que soma o maior número de Sena
dores e de Deputados. Agora, acusações dúbias, simplesmente por acusar, 
nós repelimos e posso adiantar a V. Ex• que o seu discurso será respondido 
amanhã, item por item. 

O Sr. Orestes Quércia (SP)- Veja V. Ex• que estão se manifestando os 
aderentes do Governador. 

O Sr. Gabriel Hermes (AM)- Aderentes, eu transfiro a V. Ex• Não te
nho nenhuma aderência, exijo respeito. 

O SR. GILV AN ROCHA (SE) - Eu dizia, nobre Senador, que a crítica 
ao Senador Orestes Quércia, campeão de votos no Brasil, não o atinge, mes
mo porque o Governador de São Paulo- sabe a Nação- não é assíduo fre
qlientador às eleições livres. Quanto à observação de V. Ex' sobre eleições, eu 
diria que, na verdade, quem ficou assu~tado fui eu, porque V. Ex• faz uma 
distinção que é absolutamente inédita, fãlando de eleições melhores ou piores. 
Eleições rião são melhores ou piores; as eleições significam o alicerce bâsico 
da democracia. Não é questão de opinião se convéni ou não haver eleições. 
Isso é um princípio, e príncipio não admite opinião. Ou se aceita um prfncipio 
ou não se aceita, ou o Governo aceita eleições livres ou não aceita, e o Partido 
de V. Ex•, que V. Ex• defende agora com tanto ardor, não perde por esperar. 
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Terá brevemente, na própria votação da emenda de um correligionário de V. 
Ex•. que demonstrar esse acendrado amor ao voto livre. 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Com prazer. 

O Sr. Franco )VIontoro (SP)- O aparte é apenas para tornar muito clara 
a situação descrita no aparte do Senador Orestes Quércia e repelida pelo 
nobre Representante do Governo. O que se passa em São Paulo claramente é 
isto: o Governador Paulo Maluf dirigiu a campanha do Governo, pediu os 
votos do povo, o povo deu-lhe 20% e deu 80% dos votos à Oposição, quando 
o povo falou ... 

O Sr. Lázaro Barboza (GO) - Muito bem! 

O Sr. Franco Montoro (SP) ... - por processos cuja liceidade está sendo 
discutida, mas que não podem ser elogiados por ninguém, processos de alicia
mento, aqueles 20% se transformam em 50% e os 80 em 40%. Isso é de,mocra
cia? Isto é flagrante traição à democracia; é desrespeito à opinião do povo, ê a 
confirmação da velha tese sustentada por Rui Barbosa: eleições indiretas são 
a forma pela qual o poder econômico toma conta do poder político. Aqueles 
votos que o povo não deu o dinheiro comprou. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- V. Ex•, nobre Senador, fala com auto
ridade de campeoníssirno de eleições diretas e Jivres. 

Por tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, c por muito mais, o nosso 
partido escolheu, por convencimento, o árduo caminho da .oposição. 

Seremos oposição por termos idéias próprias e ideologia definida dife
rentes das do Governo. 

Não possuímos tibieza ideológica, nem mimetizamos nossas convicções ao 
sabor de interesses eleitoreiros. Nós do Partido Popular, temos idéias cla
ras e públicas sobre os princípios instituCionais da Nação. Não Participamos 
da afirmação marxista de que Estado significa ditadura, nem aceitamos a 
concepção esdrúxula de que a extinção de classes farâ desaparecer o Estado, 
numa regressão inconcebível, em direção às sociedades mais primitivas. Acre
ditamos que ê no conceito naturalista do poder que se deve estruturar o Esta
do. 

Concordamos que os homens nascem racionais e naturalmente indepen
dentes, iguais, governados pela razão e partícipes desta sociedade singular 
que é a humanidade. Aquinhoados, pelo atavismo, no seu direito natural que, 
entre outras coisas, lhe permite a propriedade de algo, o homem atravessou a 
fase do estado natural e, para evitar a inclinação de benefic_ar-se a si próprio 
ou a seus amigos, criou a sociedade política através do pacto social entrego
vernantes e governados para reprimir as violações do seu direito. 

O Estado não surgiu para beneficiar-se da comunidade e sim para protegê-la 
Como democratas, não aspiramos à República de Platão onde o Estado 

só prospera se for governado por uma casta que impõe ao povo aquilo que o 
filósofo chamou de 04mentira nobre". O grande grego defendia que o povo de
veria aceitar que '~Deus pôs ouro naqueles que são capazes de governar, prata 
nos administradores, e cobre e ferro nos camponeses e outras classes produto
ras''. Só os homens de ouro poderiam governar. A justiça pertencendo ao es
~ado, manteria cada homem na posição que lhe fo! determinada. 

Nós, do Partido Popular, não aceitamos esta singularíssima República 
platónica que deve ter inspirado os nossos governos dos últimos anos, com 
seus homens de prata, ouro e estrelas. 

As estrelas que merecem o apreço da Nação são aquelas que não aceitam 
que o Poder seja repartido por um grupo palaciano, como se o Brasil lhe 
pertencesse. As estrelas que acatamos são aquelas que não aceitam emprego 
de favores, nem que se trocam por mordomias, mas as que se orgulham de 
poder servir à Pátria com altruísmo e independência. 

Perseguimos a justiça sOcial, não dentro de formas anacrônicas, nem ~a
niqueísmo entre o capitalismo selvagem e a selvageria da ditadura de classe. 

Teremos que fugir desta opção ideológica compulsória e de todo o tipo 
de alinhamento automârico construindo uma Nação forte, Hvre e ao nosso 
modo, dando oportunidade para todos, erigindo um governo, não como um 
concorrente maior dos que produzem, mas como o árbitro garantidor do di
reito de todos. 

Temos que fazei-do discurso ideológico não o caminho dialético a ser
viço de organizaçÕes exóticas, mas o rumo para as fórmulas executivas que 
garantam a dignidade e os direitos fundamentais daqueles que tiveram a ven
tura de nascer nesta terra de promissão. 

O Sr. José Lins (CE) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Com muito prazer, nobre Senador Jo
sé Lins. 

O Sr. José Lins (CE)- Nobre Senador Gilvan Rocha, hã pouco tempo, 
V. Ex' criticou o programa do PDS. Agora V. Ex• crítica às Forças ar
madas. Eu, ao contrário, rendo homenagem ao patriotismo das estrelas brasi
leiras. O Governo que tem sido por elas apoiado, que é o Governo que se ins
talou em 1964, ao qual V. Ex• pretende atacar, é o mesmo que revoga o Al-5, 
é o mesmo que estabelece a anistia, é o mesmo que elimina a cerisura, é o mes
mo que vai restabelecer as eleições diretas, é o mesmo que estâ regularizando 
toda vida democrática do País. Não cria espécie,-p-Orta"nto, qu-e diante de um 
elenco de realizações dessa natureza tenha um certo desencanto, por ver cou
be ao PDS oferecer à Nação o programa que apresenta. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- V. Ex•, neste afã muito sincero de de
fender as posições governamentistas, usou o seu ouvido partidário. Estou fa~ 
zendo uma análise crítica do momento histórico nacional, e se fiz alguma 
crítica às "estrelas" não o fiz a nenhuma força ou corporação militar como 
Organização deste País; fiz até sinceros elogios a Oficiais,_9encrais e outros 
Oficiais patriotas como nós outros. 

E sabe V. Ex• que o fim do arbítrio que estâ vindo aí, muito mais gra
dualmente do que esperávamos, não é nenhuma doação de Eden, é resultado 
da luta do povo brasileiro, que aqui dentro desta Casa deu exemplos de alto 
patriotismo, na mais das vezes, expondo as suas cabeças ao arbítrio que escu
receu esta Nação por 15 anos. 

O Sr. José Lins (CE)- Povo- se V. Ex' me permite- ao qual as 
Forças Armadas pertencem, também. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- E ninguêm esiã discordando disso Ex•. 
Acho que V. Ex• enveredou por um caminho solitário. 

O Brasil já perdeu precioso __ tempo reeditando formas primitivas de go
verno de força superdimencionanando o Estado e entregando-se a modelos 
de desenvolvimento exclusivamente monetarista, como se a felicidade de uma 
região pudesse ser medida por índices de produto nacional bruto ou produto 
interno bruto. 

Desejamos um novo modelo de desenvolvimento que coloque o homem 
como o centro de interesse do Estado, e que distribua a nossa riqueza com 
maior justiça, que não di.Scfimine a mulher e que elimine por inteiro a perse
guição às minorias raciais. 

Neste País, que a longa penumbra destes últimos anos transformou 
numa região sem características próprias, violentando nossa cultura, nossa ri
queza folclórica e nossos costumes, queremos nos sentir mais brasileiros e 
menos cidadãos do mundo. 

Desejamos qUe o problema fundiário seja resolvido sem delongas e sem 
demagogias, para que a terra brasileira seja, realmente, fonte de riqueza para 
todos. 

Desejamos sair do desenfreado consumismo que só beneficia os podero
sos grupos multinacionais. 

Um_ País da importância do Brasil não pode voltar as·costas ao mundo, 
mas não pode, também, ser o prato predíleto dos grupos internacionais, 
como assinalou, com felicidade, em entrevista recente, um alto oficial das 
forças Armadas. 

Desejamos reencontrar a memória nacional, cultivar nosso ·civismo, nos~ 
sos valores e nossa simplicidade, aproximar a Nação do seu povo criativo e 
jovem, enquanto a miséria e desnutrição não nos transformar em pãrias a sus
tentar a grandeza dos privilegiados. Queremos um desenvolvimentismo na
cionalista, voltado para o interior, aproveitando as nossas matérias-primas 
naturais, prestigiando nossas pequenas e médias empresas, para que a mega
lomania dos milagreiras não repita, nunca mais, a vexatória vilegiatura de 
ministros, pires na mão, a negociar empréstimos para pagar dívidas. Quere~ 
mos, enfim, um País mais modesto e mais autêntico, com a volta da confiança 
do seu povo nos valores que nos fazem grande Nação. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
O Partido Popular reconhece a gravidade do momento nacional. Sabe 

que não basta o diagnóstico dos nossos problemas e que é necessário apon~ 
tar soluções. A ningu~ é licito deixar de colaborar com um pouco de luz 
para afastar esta escuridão que se abate sobre todos. 

O Congresso Nacional e as diversas câmaras espalhadas pelo Brasil são o 
forum apropriado para que num esforço criativo possamos apntar caminhos 
para a melhoria social que objetivamos. Para isto, Sr. Presidente, ê preciso 
que o Legislativo recupere as suas prerrogativas o mais urgente possível, pois 
o Parlamento sendo o poder mais estreitamente ligado ao povo, tem que ser 
preservado e garantido para que possa exercer livre de riscos e pressões, esta 
intermediação com altitude e soberania. 

O Sr. Trancredo Neves (MG)- V. Ex• permite um aparte, nobre Sena
dor? 
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O SR. GILV AN ROCHA (SE) -Com muita honr.a e prazer, nobre Se
nador Trancredo Neves. 

O Sr. Trancredo Neves (MG)- QUero felicitar V. Ex• pelo seu notável 
discurso, em que interpreta com segurança,_ rigorosa fidelidade e brilho as di
retrizes politicas e do-utrinarias do Partido Popular que tem a honra de 
possuf .. Jo 'nas suas hostes e se orgulha dê vê-lo comandando a sua Bancada 
nesta Casa do Congresso Nacional. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)::_ Muito agradeço as honrosas referên
cias do ilustre Presidente a quem a Nação conhece e respeita. 

O Partido Popular confia no Legislativo. No seu programa, a represen
tação popular alcança o maior grau de importância, porque é daqui do Con
gresso Nacional e num debate livre que hão de sair os novos caminhos de um 
pafs renovado, numa nova carta constitucional que seja representativa da so
berana vontade do povo e nãó da dependência dos humores e idiossincrasias, 
de um grupo que pretende pensar pela comunidade. 

O Sr. Itainar Franco (MÓ - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Com muito prazer, nobre Senador Ita
mar Franco. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Nobre Senador Gilvan Rocha, é muito im
portante ver V. Ex• hoje como Líder do Partido Popular. O cidadão, o Sena
dor Gilvan Rocha assume a liderança da Bancada do Partido Popular nesta 
Casa. E a nossa alegria é muito maior, Senador Gilvan Rocha, quando esta
mos certos e confiantes, e nenhuma dúvida tínhamos disso, de que continua
riamos juntos palmilhando e defendendo os postulados da Democracia repre
sentativa. V. Ex• hoje, nessa tribuna, reafirma mais uma vez aqueles princí
pios qUe o trouxeram ao Senado FedCral, aqueles princípios que têm nortea
do a sua vida nesta Casa. Meus parabéns a V. Ex• e ao partido de V. Ex•. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Eu que agradeço, nobre Senador. A 
nossa afetividade, a nossa amizade, moldada no debate diário nesta alta Casa 
do Congresso Nacional, cimentou as idéias de Sergipe com as idéias liber
tárias que sempre puseram Minas Gerais na vanguarda da liberdade do Bra
sil. 

O Sr. Agenor Maria (RN) - Permite V. Ex• um parte? 

O SR. GIL VAN ROCHA: (SE) - Com prazer, nobre Senaeor. 

O Sr. -Humberto Lucena (PB) ..::.. PerrD.ite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Com o maior prazer. 
O Sr. Humberto Lucena (PB)- Felicito V. Ex• pelo seu proncunciamen

to de Líder. V. Ex•. ao encerrá-lo, trata da valorização do Poder Legislativo. 
Neste ponto, gostaria, creio que interpretando o pensamento de todos os 
companheiros do PMDB, de convocar o Partido Popular e os demais parti
d0's que fazem oposição, neste momento, no Brasil, para cerrarmos fileiras no 
sentido de prestígiar a emenda do nobre Deputado Flávio Marcílio, Presiden
te da Câmara Federal, que cuida, justamente, como sabe V. Ex•, de restaurar 
atribuições do Poder Legislativo e prerrogativas dos seus membros. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Muito grato, nobre Senador. Segura
mente, estaremos juntos a defender a integridade das Casas do povo. 

O Sr. Lãzaro Barboza (GO) - Permite V. Ex• um aparte, eminente 
Líder? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Ouço o nobre Senador Lázaro Barbo-
za. 

O Sr. Lázaro Barboza (GO)- Nobre Senador Gilvan Rocha, antes do 
ato brutal que extinguiu o Movimento Democrático Brasileiro, V. Ex• ornava 
a representação rla Oposição, nesta Casa. Venho, agora, acompanhando, com 
muita atenção, o desenrolar do seu brilhante discurso e vejo que o eminente 
Senador por Sergipe, hoje na -cOndição de Líder do Pa_rtido Popular, continua 
fiel às suas origens, ao seu povo e às suas idéias. Evidentemente que embora 
em outro Partido que não o nosso, V. Ex• e os seus companheiros de Banca
da, terão sempre nos seus antigos cOmpanheiros do Movimento Democrático 
Brasileiro, hoje no PMDB, a identificação mais profunda naqueles ideiais 
nobres que fizeram com que todos nós ungidos pelo voto popular, desde o 
instante em que tívemos o privilégio de entrar nesta Casa, nos colocássemos 
na vanguarda da defesa dos grandes interesses da Nação. O País vive momen
tos intranqUilos, gravemente intranqüilos, e o Govern~. a pretexto de acenar 
com a abertura democráticã, vem af novamente com instrumentos antidemo
cráticos, visando perpetuar o regime, e com o mesmo grupo que está no poder 
já há quase dezesseis anos. Vem aí rondando a ameaça do voto distrital misto. 
Mais do que isso, nobre Senador Gilvan Rocha, ninguém hoje de boa fé igno
ra, neste País, que o Governo pretende a mexicanização do Brasil, e nós brasi
leiros repelimos esse tipo de democracia que nos querem impor. Queremos 
democracia, sim, mas sem adjetivismo, queremos uma democracia onde o 

0 Sr. Agenor Maria (RN) _Nobre Senador Gilvan Rocha, na estréia povo brasíleiro não seja mais tangido das urnas, onde o eleitor urbano tenha 
como Líder do Partido Popular, v. Ex•, mais uma vez, reafirma a sua con- o mesmo peso que o eleitor da zona rural, e onde possamos fazer corrigir as 
vicção de democrata e de oposicionista. Tenho certeza que, à frente da Banca- distorções graves que vêm separando, num fosso terrível, a Nação dos Esta
da desse partido, v. Ex•, junto conosco do PMDB, continuará, dentro das dos. Parabéns, eminente Líder, pelo seu lúcido pronunciamento que honra o 

Senado Federal e a Bancada que V. Ex• tão dignamente representa nesta Ca
suas convicçPes, a lutar para que a Nação se reencontre, pois, na realidade, sa. 
aprofunda-se o fosso entre Governo e Nação. O Governo promete, a cada dia 
que passa, lutar para conter a inflação, entretanto, sobe mais de 100% nos ju
ros do que se produz para o País. O Governo reafirma que tudo fará para 
conter, de qualquer maneira, a corrupção, mas ela cresce assutadoramente no 
País. Congratulo-me com V. Ex• Aciedito que V. Ex• mudou tão-somente de 
sigla, pois as suas convicções de oposicionista continuarão a serviço da 
Nação c;r do País. Muito obrigado. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - Eu que agradeço, nobre Senador, na 
certeza de que continuaremos juntos na batalha em prol da nossa Pátria. 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Ouço o nobre Senador Franco Mon-
~- . 

O Sr. Franco Montoro (SP) - Ao concluir V. Ex• seu discurso, desejo, 
na mesma lipha das declarações que acabam de ser feitas pelos meus nobres 
companheiroS1:lé Bancada, congratular-me com V. -Ex__• e com o Partido Po
pular. O discurso de V. Ex•, -pela limpidez, pela coragem, pela objetividade 
com que foi apresentado, demonstra que V. Ex• e o seu Partido continuam a 
luta iniciada em nome de todo o povo brasileiro por aqueles que lutam para 
que o nosso regime respeite esses dois valores fundamentais, a liberdade e a 
justiça, os quais, infelizmente, estão sendo negados ao povo brasileiro. Para
béns a V. Ex• e ao seu Partido. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE)- Eu que agrade~o, nobre Senador, ho· 
mem acostumado, nos primeiros anos da minha vida pública no Senado da 
República, a ouvir a sua liderança inconteste e a _admirar o fervor do seu 
ideário em prol de um pafs melhor. 

O SR. GIL VAN 'ROCHA (SE)- Eu ó que agradeço, nobre Senador, na 
certeza de que estaremos na mesma trincheira em prol dos interesses maiores 
do Brasil. 

Estaremos sentados na Bancada da Oposição, juntos a numerosos com
panheiros de outras agremiações poifticas, miina aliança de objetivos, unidos 
em quase tudo, já que o que nos separa é infinitamente menor daquilo que 
nos une. 

Estaremos na sociedade como um todo, ao lado das propostas progres
sistas da Igreja, que, na realidade brasileira, e CmPimha, co-rajosamente, uma 
bandeira em favor da justiça social, dos trabalhadores que reclamam o diâlo
go permanente e um tratamento mais jüSto, vez C[ue são naturais detentores 
de um dos principais fatores de produção; dos estudantes que, ansiosos, dese
jam participar, pois eles também serão os herdeiros naturais de tudo que esta
mos fazendo nesta hora dificil; dos intelectuais, dos militares, dos homen~ 2~ 
imprensa, enfim, de todos os que integram os vários segmentos da comunida~ 
de, que, responsáveis, se preocupam com o futuro, cada dia que amanhece. 

Na luta diária em prol de um novo Brasil, o Partido Popular, com deste
mor e altruísmo, estará pondo acima dos seus interesses os supremos interes
ses desta N~ção, porque assím espera o nosso povo, porque assim exige a pá~ 
tria. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE) - Pois não. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - O Partido Trabalhista Brasileiro, nascente 
nesta Casa, não pOderia deixar de se solidarizar com V. Ex•, no instante em 
que, com o seu costumeiro e conhecido brilho, faz aqui a inauguração do seu 
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Partido. Para nós é muito agradável ver que 6 Partid.o Popular, como as de~ 
mais oposições, nasce com o compromisso de resistir ao Governo atual na 
sua desmedida vontade de permanecer indefinidamente no Poder. Minhas 
congratulações e meus cumprimentos a V. Ex•. 

O SR. GIL VAN ROCHA (SE) Eu é que agradeço, Senador Leite Cha-
ves, no final do meu pronunci'amen~ a manifeStaÇão de sirilpatia e a certeza 
de que sentaremos junto na defesa d_os iriteresses do Brasil. Muito obrigado. 
(Muito bem. Pahil"11:_s. O orador ê cumprimentado.) 

ATO DO PRESIDENTE 
No 5, DE 1980 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais 
e à vista do que consta do Ato n9 40, de 1979, da Comissão Diretora, Resolve: 

- Admitir, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho e do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, lvaldo Roland Filho, corno Arqui
teto, Classe "C", Referência 53, do Quadro de Pessoal CLT, em claro de lo
tação existente, a p3.rtir de 10 de fevereiro de 1980. 

Senado Federal, 10 de fevereiro de 198Ó. - i.uiz Viana, PreSidente. 
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A) SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
local: Anexo 11- Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICULTURA- {CA) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice-Presidente: Leite Chaves 

Titulares Suplentes 

1. Passos Pôrto 1. Jutahy Magalhães 
2. Benedito Canelas 2. Affonso Camorgo 
3. Pedro Pedrossian 3. João Calmon 
4. José Lins 

1. Evelcisio VieirCI 1. Agenor Maria 
2. leite Chaves 2. Amoral Peixoto 
3. José Richa 

Assistente: Sérgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sala "Ruy Ba;bow" - Anexo /1 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mendes Canelo 
Vi<:e-Presidente: Agcnor Maria 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 

Passos Pórto 

Titulares Suplentes 

I. Mendes Canele 1. Raimundo Parente 
2. José lins 2. Alberto Silva 

3. Eunice Michiles 3. Almir Pinto 
4. VIcente Vuolo 

I. Evandro Carreira I. Marcos Freire 
2. Agenor Maria 2. Humberto Lucena 

3. Mauro Bcnevides 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças·feiras, às IO:OO horc:ts 
local: Sala "Clóvis Bevílacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - {CCJ) 
( I5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de La Rocque 
J9-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
29·Vice·Presidente: Hugo Ramos 

Titulares Suplentes 

l. Henrique de La Rocque 1. lenoir Vergas 
2. Helvídio Nunes 2. João Colmon 
3. José Sarney 3. Almir Pinto 
4. Aloysio Chaves -4. Milton Cabral 
5. Aderbal Juremo 5. Bernardino Viana 
6. Murilo Boda ró 6. Arnon de Mello 

7. Moacyr Dali a 
8. Amoral Furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramas 1. Cunha lima 
2. leite Chaves 2. Tancredo Neves 
3. lc:\zoro Barbozo 3. Dirceu Cardoso 

4. Nelson Carneiro 
5. Paulo Brossard 
6. Franco Montara 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Vice-Presidente: lózaro Borboza 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. José Guiomard 
2. José Sorney 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
A. Saldanha Derzi 4. Moacyr De~lla 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badoró 
7. Benedito Ferreira 

1. Itamar Franco I. Henrique Santillo 
2. lázaro Barbozo 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mouro Benevides 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala ''Ruy Barbosa'' -Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(I1 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares Supler1tes 

l, Arnon de Mello 1 . Helvidio Nun6s 

2. Bernardino Viana 2. Alberto Silva 

3. José Lins 3. Benedito Ferreira 

4. Jessê Freire 4. Vicente Vuolo 

5. Milton Cabral 
6. Benedito Canelas 
7. luiz Cavalcante 

I. Roberto Saturnino l. José Richa 
Assistente: Mario Helena Bueno Brandáa - Ramal 305 2. Teotónio Vilela 2. Orestes Quércia 
Reuniões: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
Local: Sala "Clóvis Bevllócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 .4, Pedro Simon 
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Anbtentc: Daniel Reh de Souza - Ramal 675 

Reuniões: Quartos-feiras, 6s 10:30 horas 
toe(![: Solo "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 

(9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: João Colmon 
Vice·Presidenteo Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. José Lins 
2. Tarso Outro 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 
5. Aderba1 Juremo 
6. Eunice Michiles 

1 . Adalberto Seno 1. Marcos Freire 
2. Evelasio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. F-ranco Montara 

Assistente: Sergio do Fonseca Braga - Ramal 307 
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1, Franco Montara 1. Nelson Carneiro 

2. Humberto Lucena 2. Marcos Freire 
3. Joison Barreto 

Assistente: Leila Leivos Ferro Costa - Ramal 497 

1. Paulo Brossard 
2. Nelson Carneiro 
3. Itamar Franco 
4. José Richa 
5. Amoral Peixoto 
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1. Marcos Freire 
2.- Mauro Senevides 
3. Leite Choves 

Reuniões: Quintos-feiras, às 11 :00 horas 6. T ancredo Neves 
local: Sala "Clóvis Bevilácquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Amon de Mello 
Více-Presidente: Alberto Silvo 

Titulares Suplentes 

1. luiz Cavalcante 1. AHonso Camargo 
2. Mílton Cobrai 2. João Calmon 
3. Alberto Silva 3. Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mello 

Assistente: Cândido Hippertt- Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às ll100 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621e 716 

COMISSÃO OE SAÚDE 
{7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Rocha 
Více.Presldente: Henrique Santillo 

Titulares Suplentes 

1. lornonto Júnior 1. Saldanha Derzi 
2. Almir Pinto 2. Jorge Kolume 

Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 3. Alberto Silva 3. Benedito Canelas 
4. José Guiomord Local: Sola "Clovis Sevilócqua" - Anel!:o 11 - Ramal 623 2. Itamar Franco 

3. Henrique Sontillo 
2. Roberto Soturnino 

COMISSÃO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Cunho Lima 
Vice-Presidente: Tancr«ido Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. Lomanto Júnior 
4- Affonso Camargo 
S. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amaro! Furlon 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

10. Mendes Canele 

1. Cunha lima 
2. T ~ncredo Neves 
3. Roberto Saturnino 
4. Amaral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7- Teotónio Vilela 

Suplentes 

1 . Saldanha Derzi 
2. Henrique de la Rocque 
3. Jessé Freire 
4. José Sarney 
S. Milton Cabral 
6. José Guiomard 

1. Paulo Brossard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro Barbozo 
4. José Ric:ha 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilâc:quau - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE LEGISLAÇÃO SOCIAL - (CLS) 

{9 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Helvidio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vergas 

Titulares Suplente5 

1. lenoir Vergas 1. JutC!hy Magalháes 
2. Helvídlo Nunes 2. Raimundo Parente 
3. Jesse Freire 3. Eunite Michiles 
4. Moacyr Dalla 4. Benedito Canelas 
5. Henrique de la Rocque 
6. Aloysio Chaves 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 366 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
local: Anexo "B" - Sala ao lado do Gab. do Sr. Senador 
João Basco - Ramal 484 

COMISSÃO OE REOAÇÃO - (CR~ 
(S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Vice·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Derzi 2. Murilo Badoró 
3. Mendes Conale 3. José Sarney 

1. Dirceu Corl;loso 1 . Hugo Ramos 
2. Adalberto Seno 

Assistente: Mario There:z:a Magalhães Motta - Ramal 134 

1. Gilvan Rocha 1. José Richa 
2. Henrique Santillo 2. Adalberto Sena 
3. Jaison Barreto 

Assistente: ll:da Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reuniõ~s: Quintas-feiras, às 10:30 hora5 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL - (CSN) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente~ Jorge Kolume 
Vice-Presidente: Mouro Benevldes 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1, Raimundo Parente 
2. lui:z: Cavalcante 2. Amaral Furlan 
3. Murilo Sedará 3. José Guiomard 
4. Benedito Ferreira 

Reuniões: Quintas-fehas, às 12:00 horas l. Mauro Benevides 1. Cunho lima 

local: Sala "Clóvis Bevilócqua" ;...... Anexo 11 - Ramal 623 2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 

COMISSÃO OE RELAÇOES EXTERIORES - (CRE) 
(1S membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Torso Outra 
1?-Vice·Presidente: Saldanha Derzi 
2'i'-Vice-Presidente: lomonto Júnior 

Titulares 

1. Tarso Outro 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Oerzi 
4. lamento Júnior 
5. Mendes Conale 
6. Aderbal Juremo 
7. Almir Pinto 
8. lenoir Vergas 
9. José Sarney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrossion 
3. Henrique de la Rocuque 
4. José Guiomard 
5. luiz Cavalcante 
6. 

3. Hugo Ramos 

Assistente: lêda Ferreira da Roc:ha- Ramal 312 
Reuniões: Quartas-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbo~"- Anexo 11 -Ramais 62le 716 

COMISSÃO OE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evandro Carreira 
Víc:e-Presidente: Humberto Lucena 

Titulares Suplentes 

1. Raimundo Parente 1. Affonso Camargo 
2. Henrique de la Rocque 2. Pedro Pedrossian 
3. Bernardino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silva 
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1. Evandro Carreira 1. Orestes Quércia 
2. Humberto Lucena 2. fvelásio Vieira 
3. lcizaro Borboza 

Assistente: leila Leivas Ferro Costa - Ramal 49_7 
Reuniões: Quintas-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo JJ -Ramais 621e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS"'PÚBllCAS - (CT) 

(7 membros} 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidenht: Vicente Vuolo 
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Titulares 

1. Benedito Ferreira 
2. Vicente Vuolo 

'3. Pedro Pedrossion 
4. Affonso Camargo 

1, Evandro Carreira 
2. l.ózaro Barboza 
3. Orestes Quérda 

Suplentes 

1. Passos Pôrto 
2. lomanto Júnior 

3. Alberto Silva 

1. leite Chaves 
2. Agenor Maria 

Assistente: leila laivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 
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8) SERVIÇO DE COMfSS0ES MISTAS, ESPECIAIS E DE 
INQUÊRITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo U -Térreo 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões TemporáriaS para Projetas do Congresso Nacio· 
na I 
2) Comissões Temporóricu para Apreciação de Vetos 
3} Comissões Especiais e de Inquérito, e 
4) Comissão Mista do Projeto de Lei Orçamentária (ar+. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra· 
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Fl:amol 598; Mauro Lopes 
de Só - Ramal 310- Heleno lsnord Accauhy Serres dos 
Santos - Ramo/ 314: Eliz.obeth Gil Barbosa Vronna - Ramal 
314; Nadir Ferreira da Ro.cha - Ramal 702. 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISSOES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

lEI lA C.F. 
ClóVIS BEVIlÁCQUA GUILHERME 

Ramais-621 e716 Ramal-623 
10:00 

ClÓVIS BEVILÁCQUA 
09:30 

GUILHERME C.S.P.C. 
RUY BARBOSA LE\LA C.A.R. Ramal-623 Ramais- 621 e 716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C.E.C. ClóVIS BEVIlÁCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09:30 C.S.N. Ramais- 621 e 716 
lEI lA 10:00 

RUY BARBOSA C.D.F. 
Ramais- 621 e 716 

FRANCISCO 
CLÓVIS BEVIlÁCQUA MARIA 

C.C.J. Ramal-623 RUY BARBOSA HELENA c.s. l~DA 10:00 10:30 Ramais- 621 e 716 

C .A. 
RUY BARBOSA 

SÉRGIO Ramais-621 e716 ClóVIS BEVIlÁCQUA 11:00 C.l.S. 
Ramal-623 

LEI lA 

RUY BARBOSA DANIEL 10:30 C. E. 
Ramais-621 e716 ClÓVIS BEVIlÁCQUA MARIA 

12:00 C.R. 
Ramal-623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
CÂNDIDO C. R. E. Ramais- 621 e 716 

11:00 

C.M.E. ANEXO"B" FRANCISCO 
Ramal- 484 
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ANO XXXV- N• 010 SÁBADO, IS DE MARÇO DE 1980 BRAS! LIA - DF 

SENADO FEDERAL 

SUMÁRIO 

- ATA DA 12• SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 1980 

1.1 - ABERTURA 

1.2 - EXPEDIENTE 

1.2.1 - Ofícios do Sr._ ]'?~Secretário da Câmara dos Deputados 

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas: 
- Projeto de Lei da Câmara n• 16/80 (n• 28/79, na Casa de ori-

gem), que dã nova redação ao § 4• do art. 79 da Lei n• 3.807, de 26 de 
agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

- Projeto de Lei da Câmara n• 17/80 (n• 250f79, na Casa de ori
gem), que não permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o 
uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do Códi
go Nacional de Trânsiro; Lei n• 5.108, de 21 de setembro de 1966. 

1.2.2 - Discursos do Expediente 

SENADOR BERNARDINO VIANA ·- Serviço prestado pelo 
BNDE em prol do desenvolvimento do País. 

SENADOR ALMIR PINTO- Medidas que deveriam ser adotadas 
pelo Governo Federal, com a finalidade de preparar o homem nordestino 
a conviver com as secas. 

SENADOR DIRCEU CARDOSO- Defesa da posição assumida 
por S. Ex• em não se filiar a bloco partidário, em face de instrução baixada 
pela Mesa Direü)i'a do Senado sobre o assunto. 

SENADOR JARBAS PASSARINHO- Registro do primeiro ani
versãrio do Governo do Presidente João Baptista Figueiredo. 

1.3 - ORDEM DO DIA 

-Requerimento n9 570/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quêr
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 337/18, de sua autoria, que modifica a redação do § J9 do art. 59 da 
Lei n• 6.367, de 19 de outubro de 1976. Votação adiada por falta de quo
rum. 

-Requerimento n9 571/79, de autoria do Sr. Senador Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 343, 
de I 978, de sua autoria, que altera a redação do caput do art. 24 da Lei 
n'? 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. 
Votação adiada por falta de quorum. 

-Requerimento n'? 572/79. de autoria do Sr. Senad_or Orestes Quér
cia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado n9 344, 
de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do§ 59 do art. 39 da Lei 
n9 5.890, de 8 de junho de 1973. Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de Lei do Senado n9 145/78, de autoria do Sr. Senador 
Jarbas Passarinho, que altera os arts. 80 e 81 da Lei n9 5.988, de 14 de de-

zembro de I 973, e dá outras providências. Aprovado. A Comissão de Re
dação. 

- Projeto de Lei do Senado n• 146/79, de autoria do Sr. Senador 
Amaral Furlan, que altera o art. 26 da Lei n• 6.001, de 19 de dezembro de 
I 973 - dispõe sobre o Estatuto do !ndio. Aprovado. Á Câmara dos Depu
tados. 

1.4 - DISCURSOS APÓS A ORDEM DO DIA 

SENADOR PAULO BROSSARD- Situação dos agricultores na
cionais face à elevação d_os seus custos de produção. Queâa na produção 
leiteira do País. 

SENADOR JORGE KALUME- Encaminhando à Mesa, projeto de 
lei que autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvi-
mento Económico - CDE, providênda que especifiCa. -

SENADOR HUMBERTO LUCENA- Manifestação de S. Ex• rela
tiva à instituição da chamada prisão cautelar no Brasil. Nota expedida 
pela União Nacional dos Estudantes - UNE, de protesto contra a ocu
pação de sua sede na Praia do Flamengo-RJ, por policiais. 

SENADOR ROBERTO SATURNINO - Considerações sobre a 
operação de venda, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, de ações prefe
renciais da Companhia Vale do Rio Doce. 

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Restituição de antigo prédio 
à Faculdade de Mediciilã. da Bahia. 

SENADOR GASTÃO MULLER- Carta do Dr. Bento Souza Por
to, Suplente de Senador pelo Estado de Mato Grosso, remetida ao Minis
tro Delfim Netto, pleiteando providências em prol da agricultura mato
grossense. 

SENADOR FRANCO MONTORO- Gravidade da situação finan
ceira das universidades católicas brasileiras. 

1.5 - COMUNICAÇÃO DA PRES!Df:NCIA 

-Referente ao recebimento de comunicação de constituição do Blo
co Parlamentar do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

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

2 - DISCURSOS PRONUNCIADOS EM SESSOES ANTE-
RIORES 

- Do Sr. Senador José Lins, proferido na sessão de 11-3-80. 
- Do Sr. Senador Lázaro Barboza, proferido na sessão de 13-3-80. 

3 - MESA DIRETORA 
4 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSOES PERMANENTES 
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ATA DA 12~ SESSÃO, EM 14 DE MARÇO DE 1980 

2~ Sessão Legislativa Ordinária, da 46~ Legislatura 

PRESIDÍ::NCIA DOS SRS. NILO COELHO E GASTÃO I\IÜLLER 

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

Adalberto Sena- Jorge Kalume- Eunice Michiles- Raimundo Pa
rente- Jarbas Passarinho- Alexandre Costa- Henrique de La Rocque
Alberto Silva- Bernardino Viana- Helvídio Nunes- Almir Pinto ~-Age
nor Mária- Cunha Lima- Humberto Lucena- Milton Cabral- AdCr
bal Jurem a- Nilo Coelho- Luiz Cavalcante- Passos Porto- Lomanto 
Júnior- Dirceu Cardoso- Roberto Saturnino.::...:. -Itamar Fúirl_CO- Tan
credo Neves- Lázaro Barboza- Gastão Müller- Vicente Vu_olo_-_Men
des Canale_- Pedro Pedrossian- Leite Chaves- Evelásio Vieira- Paulo 
Brossard. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A liSta-de-presença acusa o com
parecimento de 32 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro 
aberta a sessão. 

O Sr. !~'-Secretário procederá à leitura do Expediente. 

E lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS 

Do Sr. /"-Secretário da Câmara--dos Deputados, encaminhando à re\'isào 
do Senado autógrafos dos seguintes p-rojetas: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 16, DE 1980 
(n' 28/79, na Casa de origem) 

Dá noVa redaçào ao§ 41' do art. 79 da Lei n'i' 3.807, de 26 de agos
to de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social). 

O Congresso--Nacional decreta: 

Art. 1 'i' Passa a vigorar com a seguinte redação o § 41' do art. 79 da Lei 
n' 3.807, de 26 de agosto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social): 

"Art. 79. 

§ i' 

§2' 

§ 4~' Não serâ devida contribuição previdenciâria riãs-'cons
truções de tipo económico ou de uso comunitário, efetüadas -com 
mão-de-obra não remunerada, no regime de mutirão, desde que seja 
feita-a prOVa deste fato, quando exigfda, perante a fiscalização com
petente, admitida corno presunçãojur1s (afllum a coniUnié~Ção'escri
ta no iníCio da obra." 

Art. 29 Esta lei entrará em vigor na- data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições- em: ·contrâ-fiO. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960 

(Com as iriOdific<ições_intróduzidas pela Lei n'i' 5.890, 
de 8 de junho de 1973.) 

Lei Orgânica da Previdência Social 

TITULO IV 

Do Custeio 

.... -..•.... ~ --q. ·-· ~ ~ ...•. -- ••.•..• · ...•. -~'.- ,_-.•.•.•... · .... •-"- __ _._,_,·. 

CAPITULO III 

Da Arrecadação, do Recolhimento de Contribuições 
e das Penalidades 

Aft: 79. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de quais
quer importâncias devidas ao Instituto Nacional de PreVidência Social, serão 
realizadas com observância das seguintes riormas: 

I- ao empregador caberá, obrigat-Õriamente, arrecadar as contri
buições dos respectivos empregados, descontando-as de sua remuneraçà.o; 

II- ao empregador caberá recolher ao Instituto Nacional de Previdên
cia Social, até o último dia do mês subseqUente ao_que se referir, o produto 
arrecadado de acordo com o item I juntamente com a contribuição prevista 
no item III e §§ 2~' e 39 do art. 69; 

III- aos sindicatos que agruparem trabalhadores caberá recolher ao 
Instituto Nacional de Previdência Social, no prazo previsto no item II, o que 
for devido como contribuição incidente sobre a remuneração paga pelas em
presas aos seus associados; 

IV --ao trabalhador autônomo, ao segurado facultativo e ao segurado 
desempregado, por iniciativa própria, caberá recolher diretamente ao Institu
to Nacional de Previdência Social, no prazo previsto no item II, o que for de
vido como contribuição, no valor coi-respondente ao saláriõ-base sobre o 
qual estiverem contribuindo; 

V- às empresas concessionárias de serviços públicos e demais entidades 
incumbidas de arrecadar a "quota de previdência", caberá efetuar, mensal
mente, o seu recolhimento no Banco do Brasil S.A., à conta especial do "Fun
do de Liquidez da Previdência Social"; 

VII- pela contribuição diretamente descontada pelo Instituto Nacional 
de Previdência Social, incidente sobre a remuneração de seus servidores, in
clusiVe a destinada à assistência --patronal. 

§ f9 O desconto das contribuições e O das consignações legalmente au
torizadas sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente, pelas empre-
sas a isso obrigadas, não lhes sendo lícito alegar nenhuma omissão que haja 
praticado, a fim de se eximirem ao devido recolhimento, ficando diretamente 
resp-briSávCis Pelas Írn.portâncias que deiXarem de receber ou Que tiverem arre
cadado em desacordo com as disposições desta lei. 

§ 21' 0-propdetãr'io, o dono da obra, ou o condômino de unidade imo
biliária, qualquer que seja a forma por que haja contratado a execução de 
obras de cç>nstruçào, reforma ou acréscimo de imóvel, é solidariamente res
ponsável com o constrUtor pelo cumprimento de tOdas as obdgiiçõeS decor
rentes desta lei, ressalvado seu direito regressivO Contra -o execútõr õLi con
traente das obras e admitida a retenção de importâncias a estes devidas par~ 
garantia do cumprimento dessas obrigações, até a expedição do .. Certificado 
de Qu-iüiçãO" previsto no item I, alínea c, do art. 141. 

§ 3~> Poderão isenta:r-sC: da responsabilidade solidária, aludida no pará
grafo anté"fiõr;-as-em:presas-conStfutoras e os proprietàríos de imóveis em re
lação à fatura, nota de serviços, recibo ou documento equivalente que paga
rem-por tarefa, subempreitadas, de obras a seu cargo, desde que façam o su
bempreiteiro recolher, previamente, quando do recebimento da -fatura, o va
lor fixa;do pelo Instituto Nacional de Previdência Social, relativamente ao 
percentual devido como contribuições previdenciârias e de segufõ de aciden
tes do trabalho, incidentes sobre a mão-de-obra inclusa no citado documento. 

§ 4~' Não será devida contribuição previdenciária quando a construção 
de tipo econômico for efetuada sem mão-de-obra ãSsãlariada, -no regime de 
mutirào, comprovado previamente perante o Instituto Naciori.al de Previdên
cia Social, na conformidade do que se dispuser em regulamento. 

(.;is Comis~·ões_ rje Legislaç~o Social e de Finanças.) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• I7, DE 1980 
(n"' 250(79, na Casa de origem) 

Não permite dirigir motocicletas, motonetas e similares sem o 
uso de capacetes de segurança, introduzindo alteração no art. 88 do 
Código Nacional de Trânsito, Lei n9 5.108, de 21 de setembro de 
I966. 

O CongreSSO Nacional decreta: 

Art. I' O art. 88 da Lei n• 5. 108, de 21 de setembro de 1966, instituido
ra do Código Nacional de Trânsito, passa a viger Com a redação abaixo: 

"Art, 88, Os condutores e passageiros de motocicletas, moto~ 
netas e similares só poderão utilizar esses veículos usando capacete 
de segurança." 

Art. 29 O Poder Executivo, ouvido o Conselho Nacional de Trânsito, 
regulamentará a presente lei no prazo de sessenta dias, contado da data de 
sua publicação. 

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 49 Revogam~se as disposições em contrário. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEI N• 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966 

Institui o Código Nacional de Trânsito. 

CAPITULO X 

Dos Deveres e Proibições 

Art. 88. OS cOndutores e passageiros de motocicletas, motonetas e si~ 
miJares só poderão transitar por estradas quando usarem capacetes de segu~ 
rança. 

Penalidade: Grupo 4 e retenção do veículo, até que satisfaça a exigênCia. 

(Às Comissões de Transportes, ComiiiilciiÇões e Obras Públicas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- O Expediente lido vai à publi
cação. 

Hã oradores inscritos. 

Conceda a palavra ao nobre Sr. Senador Bernardino Viana. 

O SR. BERNARDINO VIANA (PI. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

De acordo ainda com o art. 29 do seu Regulamento, a FINAM E poderâ 
realizar operações de acceptanCe para suprimento decapita( de giro às empre
sas instaladas em setores industriais básicos de economia, segundo os cri
térios de escalas de prioridade. 

Essa Agência subscreve, ainda, ações de empresas industriais para poste~ 
rior repasse ao público. 

Através de sua subsidiáriã.- -a Insumos- Básicos S. A. Financi"amentos e 
Participações- FI BASE, o BNDE empresta apoio financeiro sob a forma de 
participação no capital de risco às empresas vinculadas ao setor de insumos 
básicos; à expansão da produção interna de matérias~primas e beris interme
diários de maior carência; à trinsfeiência, à-inCorporação e ao desenvolvi~ 
menta de tecnologia avançada; e ao fortalecimento das empresas nacionais 
do setor. 

Esse apoio financeiro só se efetivará se o controle societãrio da empresa 
proponente pertencer a pessoas fisicas residentes e domiciliadas no País, dire~ 
ta ou indiretamente, ou a pessoas jurídicas controladas pelos Poderes Públi~ 
cos. 

A :Investimentos Brasileiros S.A. - !BRASA, outra subsidiária do 
BNDE, segundo o art. 49 de seu Estatuto Social, .. tem por objetivo propor
cionar _apoio financeiro à eritpresa priVada nacional, notadarne"flte às de porte 
médio, e àquelas, de qualquer porte, que se destaquem como líderes setoriais 
ou regionais; estimular a democratização do capital soC-ial dessas empresas; e 
fortalecer o mercado de capitais". 

Esse apoio pode ser dado sob a forma de participação societãría, prefe~ 
rentemente em proporções minoritárias, underwriting ou outra forma de cola~ 
boração. 

Como terceira subsidiária aparece, no setor de bens de capital, a Mecâni~ 
ca Brasileira S.A._- EMBRAMEC, que tal como a !BRASA, empresta 
apoio às empresas do setor mediante participação social e outras formas de 
colaboração. 

Agora o BNDE, volta~se, das atividades em curso, ao financiamento de 
infra~estrutura, especialmente no que se refc!re à implantação de distritos in~ 
dustriais, com o objetivo de instrumentalizar a política de organização de es~ 
pa-Ço urbano e descentralização índusfrial. 

Pelo menos foi isso o que afirmou o Dr. Luiz Sande, DD. Presidente do 
BNDE, em palestra que proferiu no I Congresso de Descentralização do 
Crescimento Industrial e Urbano, em São Paulo. De conformidade cOm a Lei 
n9 5.662,_ de 21 de fevereiro de 1971, o BNDEfoi~~quadrado, nos termos e 
para os fins do§ 29 do art.-59 do Decreto-lei n9 200, nã. cãtegoría de empresa 
pública, com o capital constitutivo, na data da transforni:ação, do ativo líqui~ 
do da extinta autarquia. 

Não se pode olvidar os relevantes serviços que o nosso Banco vem pres~ 
tando ao País, desde a sua fundação, com repercussão favorável, principal
mente no desenvolvimento e consolidação do setor industrial. 

FaçO este registro numa homenagem merecidã. à notável instituição que 
hoje é motivo de orgulho e admiração ao espíiíto em prendedor do homem de 
negócios. brasileiro, homenagem esta que estendo à atual Diretoria, a seus 
Conselheiros e funcioriários. -(Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PR.ESlDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Almir Pinto. 

Gostaria de falar a V. Ex•S, nesta, oportunidade, sobre o Banco Nacional O SR. ALMIR PINTO (CE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, 
de Desenvolvimento Econômico; o BNDE. Srs. Senadores: 

Criado, inicialmente, como autarquia federal em 1952, seu objetivo prin
cipal era financiar os empreendimentos de "grande porte. 

Nessa ótica e logo após o início de suas operações, foi'am beneficiáriãS-de 
seus recursos empresas ligadas à exploração e industrialização de minério-s, 
hidrelétricas, transportes marítimos e ferroviários, todas elas de interesse rele
vante ao desenvolvimento nacional. 

Mas após uma década de trabalho dirigido para o financiamento de em
presas de grande porte, o importante estabelecimento de crédito começa a ex
pandir os seus negócios através de repasses à rede bancária para financiamen~ 
to à pequena e média empresas e também aos acionistas para aquisição de 
ações em aumento de capital das empresas que participam. 

A Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME) atende às 
exigências financeiras da crescente comercialização de máquinas e equipa
mentos fabricados no País; concorre para a expansão da produção nacional 
de máquinas e eqUipamentos, mediarlte facilidade de crédito aos respectivos 
produtores e aos usuários; financia a importação de máquinas e equipamen
tos industriais não produzidas no País; e financia e fomenta a exportação de 
máquinas é equipamentos íhdustriais de fabricação hrasileira. 

A Ecologia nordestina oferece, aos quanto, aspectos -cuiiosOs. 
Não faz muito, estava todo Nordeste padecendo de uma estiagem incle~ 

mente, o que levou o Governo a gastar milhões de cruzeiros para socorrer as 
populações flageladas. 

De um instante para outro, a fisionomia de um agreste estorricado pelo 
sol, passa a se modificar, como por encanto, numa paisagem verdejante, e, às 
vezes --o que é mais grave, com alagações prejudiciais à agricultura, influin
do na diminuição da produção agrícola. -

O quadro do Nordeste de hoje é aquele que ainda ontem vimos pela tele
visão: a Cidade de Lavras da Manga beira, minha terra natal, no Ceará quase 
que totalmente inundada pelas âguas do Rio Salgado, cousa esta que não se 
constitui novidade, por serem freqUentes nos anos de muitas chuvas, o extra
vasamento deste. maior afluente do Rio Jaguaribe, cognominado este, o 
maior Rio Seco do Mündo. 

A estas horas inúmeras famílias minhas conterrâneas esião ao desabrigo, 
para as quais peço toda assistência por parte do GoVCrno Federal, que até 
bem poucos dias atrâs, as assistia, vítimas· que -eram da terrível estiagem que 
assolava o Nordeste. 

Tive oportunidade de enaltecer nesta Casa, o rnagriffico desempenho do 
Minístério do Interior, à frente do qual estâ a figura paradigma de trabalho e 
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honradez, que é o Ministro Mário David An_dreazza, que propici_ou à Supe
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste~ SUDENE- os meiOs ne
cessários para uma racional assistência aos infortunados irmãos que sofriam 
as agruras do fenômeno clímico do Nordeste: a seca. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE) - Pois não. 

O Sr. Bernardino Viana (PI)- Neste momento em que V, Ex• fala da as
sistência que se Vem-Prestando às populações do Nordeste, que sofreram e so
frem as conseqüências da inundação, e do trabalho que vem desenvolvendo o 
Ministro Mário Andreazza, quero, após critiCiis que ouvi -Contra a sua 
atuação na Câmara dos Deputados, registrar, aqui, no seu discurso, a traba
lho, a energia, a força de vontade e o desvelo que o Ministro Mário Andreaz
za vem desenvolvendo para socorrer as populações flageladas, não só do 
Nordeste como também das Regiões Norte e Centro-Oeste. Era esse o regis
tro que queria fazer neste instante. 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Agradeço o aparte de V. Ex•, e devo 
acrescentar às suas judiciosas palavras que- n-lúlca-seagrada por inteiro. Infe-
lizmente ê assim. · - -

Participei~ como representante da Comissão de Assuntos Regionais do 
Senado Federal, de uma reunião da SUDENE, em Recife, em 27 de abril de 
1979, quando praticamente se caracterizava a seca em todo o Polígono da Se
ca. Dou o meu testemunho da atuação, da maneira enérgica comO, naquele 
momento, se pronunciou o MinistrO MáriO AilOTeazza, presentes também, 
ainda, o Ministro Mário Henrique Simonsen, Governadores que constituem 
o Conselho Deliberativo da SUDENE, um representante, por sinal decano, 
da Câinara Federal, Sr. Manoel Novaes e, de tudo aquilo que ele traçou, na
quele momento, devo dizer que, em relação ao Ceará foi Podnteir"o exeCuta
do. 

Sempre elogiei, Sr. Senador Bernardino Viana e meus colegas do Senado 
Federal, a maneira diferente como foi ·prestadã a assistência ao No~deste, na 
estiagem de 1979, com aquele cuidado de não se formarem aquelas frentes de 
serviço, as quais na verdad~do-ramTOrmadas, mas para aquelas pessoas ande
jas, que não tinham domicílio certo. Mas, o cuidado-ID8ior foi o de se dar tra
baiho no próprio ha5itdt. no próprio' sítio, na própria fazenda, para que o 
rurícola, o agricultor nordestino, c_om aquela ajuda do Governo Federal pre
parasse uma estrutura pequena, média ou grande nas suas terras, a fim de se 
capacitar a uma boa safra nos anos invernosos: 

O aparte de V. Ex• veio justamente corroborar naquilo que eu vez por 
outra afirmava e sempre reafirmava, em relação à atuação honesta do Sr. Mi
nistro Mário Andreazza. 

O Sr. Jorge Kalume (AC) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Com muito prazer, nobre Senador Jorge 
Kalurne. 

O Sr. Jorge Kalume (AC) - ~ para adicionar também o meu testerriu
nho acerca do MiniSti'O Mário Andreazza. Inegavelmente, ele foi um dos 
grandes Ministros dos Transpo-rtes deste Pafs e não está sendo menor colno 
Ministro do Interior. O seu dinamismo é reconhecido por todos nós e a sua 
ação está em toda parte, de Sul a N arte, de Leste a Oeste, onde quer que se 
faça presente. - - --- --~" --- -

montórío que causa o reflexo das águas do Jaguaribe para cima dessas cida
des de Aracati, Limoeiro do Norte, Itaiçaba e outras. 

O do Jaguaribe, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem, digamos, numa tor
rente de 400 metros de largura; quando chega neste promontório afunila-se 
para 200 metros. Então, este excedente que não pode passar eflui e vem para 
cima das cidades já mencionadas. Não haveria nenhuma dificuldade, no meu 

--modo de entender, Sr. Presidente e Srs. Senadores, em mandar dinamitar 
aquele promontório, com irláquinas destruir aquilo, para fazer uma correção 
no Jeito do rio, para acabar com isto que é motivo de angústia e aflição nestas 
cidades, para os seus habitantes, na época invernosa, como estã acontecendo 
agora. Mostro justamente, e aqui estã, Sr. Presidente, as cidades de Aracati e 
Itaiçaba inteiramente alagadas, devido ao promontório que prende, retém, ou 
melhor, não permite o· curso normal das ãguas, dando-lhes o refluxo e, conse
qüentemente, causando as inundações. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em relação a minha terra a coisa é mais 
difícil: Lavras da Mangabeira e a cidade de Aurora foram pessimamente loca
lizadas. Ali deveria ser, talvez, urrl loca! para um açude, no meu entender, 
maior do que o Orós, porque nós temos uma serra chamada de Boqueirão e o 
rio Salgado vem de sua nascente lá do Cariri e corta esta serra ao meio. Disse 
isto a V. Ex~ na sessão de ontem do Congresso Nacional. Então, fica a-quele 
talhado; é uma coisa linda, incluSive é- urri ponto turístico que deveria ser ex
plorado pelos governos Municipal e Estadual da minha terra. E o rio Salgado 
vem com aquele volume d'água e aquele talhado não dá vazão suficiente às áR 
guas e elas refluem para as cidades de Aurora e Lavras da Mangabeira, que é 
a minha cidade._ Isto é comum e o sofrimento é permanente. Mas a questão é 
a má localização da minha terra, a cidade de Aurora, ela fica à montante des
se grande Boqueirão porque, Senador Jarbas Passarinho, V. Ex• que chega 
agora, ali talvez seja u_ma das coisas mais lindas do Brasil: o talhado da serra 
do Boqueirão em Lavras da Mangabeira. É o rio Salgado que corta essa serra 
ao meio e nas grandes enchentes essas águas efluem e vêm para cima da cida. 
de de Aurora e Lavras da Manga beira, que é a minha terra. E como estou di
zendo é rara a localização da cidade; e deveria ser o local de um grande açude, 
talvez maior, como jâ disse, do que Orós para instalá-lo, visto de vez em 
quando sofrer ess~s inundações, com prejuízos causados à população de Ri
_beirinha. 

Sr. Presidente, continuando. 
Agora, é o reverso da medalha, o grande Ministro terá que acionar meios 

para minimizar o sofrimento das vítimas das grandes cheias! Quanta irri
são! ... 

Ah! pedacinho de chão sofredor! 
Mas há meios para regularizar essa incõmoda situação do Nordeste. 
Sabemos que as secas-acontecem dentro de uma fase cíclica- de 10 em 

lO anos- sem se contar o que é comum acontecer, com os anos de invernos 
escassos. _ 

Compete ao Governo preparar o homem nordestino a conviver com as 
secas. 

Estudos existem neste sentido; a construção de pequenos e médios açu
des (projeto sertanejo); Irrigação das terras, à jusante dos grandes manan
ciais; Florestamento e Reflorestamento, principalmente, com frutíferas: caju, 
umbuzeiro, juazeiro e outras que são classificadas para o florestamento das 
regiões tropicais. 

Com isto, teremos cer~amente, um Nordeste aparelhado a enfrentar as 
diferentes situações, ó que lhe favorecerá na luta pelo Desenvolvimento. Mui
to obrigado. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Dirceu Cardoso. 

O SR. DIRCEU CARDOSO PRONUNCIA DISCURSO 
QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERÁ PUBL!· 
CADO POSTERIORMENTE: 

O SR. ALMIR PINTO (CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• É preciso 
ainda que se acrescente uma atitude muito louvável de S. Ex• o Sr. Ministro 
Mário Andreazza. E que S. Ex• aceitoU a sugestão do sCnado e da Câmara 
Federal para que nas reunfões da SUDENE e da SUDAM participassem re
presentantes das duas Casas, embora sem ter direito a voto. Mas, eu, pelo me
nos, participei da reunião da SUDEN"E, em Recife, participei de duas reu
niões da SUDAM, uma em Belém, outra na terra de V. Ex•, em Rio BranCo, 
por sinal, no Estado, devo cOnfessar a V. Ex•, que mais desejava conhecer. 
Graças justamente ao Ministério do IntCrior me foi dada essa oportunidade, O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se-
como representante da Comissão de Assuntos Regionais- do Senado, -cor1he- nador Jarbas Passarinho. 
cera cidade do Rio Branco. O SR. JARDAS PASSARINHO {PA. PronunCia o seguinte discurso.)-

Sr. Presidente, est_~_ questão que hoje l~mentamos, e aqui, agora~~ qu~-- Sr. Presidente, Srs. Senadores: 
faço questão, já que estaritos exaltando os méritos e as giandes virtudes do Na data de hoje, há um ano, assumia o Governo da República, o Gene-
Ministro Mário Andreazza, agora eu quero fazer UJl! apelo a S. Ex• que acre- ral João Baptista de Oliveira Figueiredo. 
dito não serã difícil de ser atendido; pelo contrário, acho até muito fácil. Por- Não é propósito do nosso partido, que aqui-é majoritário, transformar a 
que é uma maneira de se evitar o que vem acontecendo agora no Ceará, no data_num motivo de culto à personalidade, pois não é esse o estilo nem de V. 
médio e baixo Jaguaribe~ as inundações da cidade de Aracati, as inundaçÕes Ex•, nem o nosso~ Mas, silenciar totalmente sobre ela poderia dar margem a 
da cidade de Limoeiió- do NOrte, <is inundações de Itaiçaba e de muitas outras interpretações equivocadas, muito especialmente àquela que julgaria tratar-se 
cidades do médio e baixo Jaguaribe, justamente, Sr. Presidente, Srs. Senado- de um constrangimento ter de falar so_bre a data, razão pela qual eu me pro
res, por um defeito da margem esquerda do rio Jaguaribe onde existe um pro- ponho a fazer um breve resumo do trabalho realizado nesses doze meses. 
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Creio que o saldo do Governo de Sua Excelência é altamente positivo, 
no campo político e social, e que os problemas econômicos deste País, gravís
simos e não apenas graves, estão a requerer muito mais -do que um ano de 
pertinácia na busca das soluções. 

Disse eu que no campo político o saldo é favorável e começo por 
lembrar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que a Emenda Constitucional n~' I 1, 
inicialmente, deveria ter como data de vigência, precisamente, 15 de março de 
1979. Foi graças it uma SOlicitação pessoal do Presidente Figueiredo ao então 
Presidente Geisel que se recuou a data para 1~' de janeiro-do ano de 1979. 

Assim o ano de 1979, começou, ·precisamente, pela derrubada do Ato 
Institucional n~' 5, que, indiscutivelmente, como a mim, várias vezes, coube 
reconhecer nesta Casa, caracterizava 6 regime bra"Sileiro c6lno regime autóri
tário, embora sempre eu me tivesse recusado a aceitar e, nessa recusa, argu
mentar que fosse esse um estado totalitário. 

Mas já com o Presidente Figueiredo no Governo_ tiveinos,"Cm seguid~, a 
elimiilação de oufra legislação subsidiária, que eu entendo-Como corolária do 
Ato Institucional n~' 5: "E t8nto é que, por exemplo, o Decreto-lei Õ~' 477, do 
qual tanto se falou e poucas pessoas, na verdade, o conheciam em profundi
dade, tinha, no seu preâmbulo, a referência ao Ato Institucional n9 5. Lã se 
dizia: .. 0 Presidente da República, usando das atribuições que o Ato Institu
cional lhe confere", e, assim por diante. 

Caiu o Decreto-lei n~> 477. Caiu urri outro, paralelamente ao qual me re
portava sempre e sobre o qual chamava a atenção dos meus pares e de todos 
os políticos, em geral, que era o DecretaM lei n9 228, porque nesse sim, residia a 
dificuldade de se fazer politrca no ambiente universitário e mis escolas de 29 
Grau, particularmente, no universitário. E este não era um decreto-lei poste
rior ao Ato Institucional n~' 5, mas ao contrário, ainda ao teinpo de Presidente 
Castello Branco corno governante deste País. 

Em seguida, a legislação votada por estas duas Casas do Congresso orde
nou as atividades políticas dentro da Universidade e excluiu apenas a entida
de que, no sentido vertical, seria o topo, como foi outrora, que_ é a União Na
cional dos Estudantes. Esta, entretanto, pôde continuar funcionando como 
entidade civil e livres as suas manifeStações. 

Nós todos somos testemunhas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que 
este Governo se iniciou de baixo de grande convulsão social. Lembro-me de 
que depois de dois meses de Governo do Presidente Figueiredo um jornal de 
São Paulo publicava: .. Pela primeira vez, desde que se iniciou -este Gover
no, hoje é um dia em que não há greve em São Paulo''. Houve greves ilegais, 
houve greves provocadoras, houve movimento de massa baseado em reivindi
cações que se poderiam considerar justas, e houve movimentos de tumultos 
nas ruas que serviram apenas à provocação e à tentativa da baderna e da de~ 
sordem. A tudo isso o Governo soube absorver sem violência e sem nenhUma 
providência que pudesse ser inquinada de excessiva. 

Assim é que rio campo do trabalho, como no campo da educação, o pa
norama foi de completa Hberdade de atuação dos seus lideres, ainda quando 
agindo até ao arrepio da lei. 

Logo pela metade do seu primeiro ano de Governo, o Senhor Presidente 
da República enviava ao Congresso uma Mensagem que era, mais uma vez, o 
resgate de uma de suas palavras empenhadas, que foi a proposta de votação 
da Lei da Anistia. Este Congresso é testemunha do clima sob o qual votamos 
aquela importante lei, que eu diria ter contribuído bastante para a pacificação 
da família brasileira. Dizia-se que votávamos a pena de morte, dizia-se que 
estávamos, ali, a tripudiar sobre os vencidos da maneira mais ignóbil possíveL 

Ainda hoje, quando tanto se ataca a Lei de Segurança Nacional, refor
mulada, verifica-se que ela; ao ser adaptada nas penalidades, praticamente re
tirou das prisões aqueles que eu nunca chamei de presos políticos, mas, sim, 
presos de motivação política, uma vez que, no meu modesto entender, o preso 
político é o preso de consciência, enquanto que os outroS São presos que, por 
motivação política, praticaram seqUestros, praticaram danos contra proprie
dades, praticaram violências- Cõntra pessoas, homicídios, inclusive, e assim 
por diante. -

Parecia, Sr. Presidente, que seria impossível ao Senhor Presidente João 
Baptista FigUeiredo, pela sua origem militar, pelo seu comprometimento me
dular com a Revolução brasileira, levar a cabo certas medidas que levou du
rante esses 12 meses, pois que elas incidiam, frontalmente, contra certos tabus 
da vida brasileira, nos últimos 15 anos. 

Um desses tabus era, por exemplo, anistiar a todos aqueles que haviam 
sido banidos do Território Nacional por atos de seqUestro e por atas de ho
micídios; os chamados crimes de sangue. 

Votada a Anistia, era preciso proporcionar aos anistiados uma faixa pró
pria de atuação politica e essa faixa própria de atuação poH~iCa teria que, na
turalmente, respeitar .as divergências de concepção, quer doutrinária, quer 

ideológica daqueles que haviam resistido no exílio ao processo de erosão da 
popularidade a que qualquer homem público se submete e, ao lado disso, per
mitir a consolidação das lideranças que, tendo se firmado dentro do Brasil, 
nele, Brasil, haviam continuado. 

Para completar este quadro de reformulação política, o Presidente da 
República, ainda antes de completar um ano de seu Governo, enviou,jã nesta 
sessão legislativa, ao Congresso Nacional, a sua Proposta de Emenda Consti
tucional restabelecendo as eleições diretas para Governo de Estad·a, eliminanM 
do as eleições indiretas para o Senado da República e acenando, na mensa
gem introdutória, com a derrogação da proibição hoje existente de àcesso, 
dos candidatos a esses postos eletivos, aos meios de comunicação de massa. 

São três pontos, portanto, Sr. Presidente, pertencentes à Reforma de 
abril de 1977 que estão sendo tornados sem efeito, se estas duas Casas do 
Congresso brasileiro assim o decidirem, e que fazem parte de uma iniciativa 
comandada, firme e serenamente, pelo Governo atual. 

No campo social, tivemos a modificação da política salarfal; votamo-la 
também debaixo de um clima emocional fabricado, pfeviamente fabricado 
por aqueles que desejariam ver o Congresso em pleno tumulto, e sabe Deus 
até que últimas conseqUências. E outra vez o que estávamos fazendo era eli
minar, de uma legislação mais rlgida, as dificuldades para poder proporcio
nar um aumento salarial semestral, atendendo à necessidade ingente dos tra
balhadores e de todos os assalariados para que não se esperassem doze meses 
decorridos desde o último aumento, para fazer o reajustamento do salário. 

Na Mensagem que Sua Excelência enviou ao Congresso, salienta exata
rnente a proeminência da ação política, em relação às demais ações do seu 
Governo. Mostra que entretanto hã um drama pela nossa frente que se desen
rola já de algum tempo para cã, que as pessoas desapaixonadas identificam a 
sua origem precisamente na guerra do Yon Kippur .• quando o petróleo pela 
primeira vez passou a ser usado como arma. não apenas económica, mas 
arma política e arma de guerra: arma econômica em relação aos seus preços e 
à incerteza do seu fornecimento; arma política Cm relação à congregação do 
mundo árabe na sua luta contra os judeus; e arma de guerra no boicote que 
chegou a ser naquela ocasião instituído para levar até mesmo à inação as 
naç.ões capitalistas que dependiam, e dependem até hoje, fundamentalmente, 
do fornecimento externo do petróleo. 

Sr. Presidente, esse primeiro desarranjo da economia capitalista mun
dial, que é evidente na medida em que fez aparecer o que os países industriali
zados e fortes não conheciam há dezenas de anos, que era a inflação nas suas 
economias, este processo tem raizes que remontam também a outros setores 
que não apenas o setor energético". Por exemplo, no Brasil, nós estamos vindo de 
três anos de safras frustrantes, três anos prejudicados por inclemências, por irregu
laridade de natureza meteorológica e climática: geadas, enchentes, 
secas. E o resultado negativo desses processos acima da vontade do homem 
pode-se medir triplicemente: primeiro, pela falta dos produtos locais e conse-. 
qUentemente o encarecimento do seu preço no mercado interno, segundo, 
porque faltando para nós, faltando para exportar, diminui a nossa receita de 
exportação; terceiro, porque diminuindo a nossa possibilidade de suprimen
to, exigiu compra no exterior, o que aumentou as nossas despesas de impor
tação. 

A resposta do Governo foi, também, procurar uma política realista em 
relação aos subsídios. Eliminá-lo. Como diz o Senhor Presidente da Repúbli
ca em sua Mensagem, poucas pessoas se dão conta de que apenas para subsi
diar o trigo, esta Nação gasta um bilhão de dólares, ou seja, um mil milhões 
de dólares. 

Havemos de reconhecer, Sr. Presidente, que também o setor público con~ 
tribuiu, de maneira não irrelevante, para a inflação brasileira crescer. E ainda 
relativamente à expansão dos m~os de pagamentos, há pouco tempo me di
zia, hoje, o Ministro Emane Galvêas, então Presidente do Banc;o Central doBra
sil, que só no ano passado, para atender às conseqUências das inundações, 
das secas, das geadas, foi preciso gastar, para socorrer às populações flagela
das e corresponder ao prejuízo dos agricultores, foi nada mais nada menos do 
que tudo que estava previsto para crescimento na expansão de meios de paga
mentos. 

Logo, a estratégia está montada. O setor agrícola continua pr-ioritário; os 
subsídios não serão modificados neste campo e, progressivamente o serão nos 
outros. Permaneceremos com crédito rural, com política de preçOS mínimos; 
iremos disciplinar os gastos públicos através sobretudo do controle das em
presas estatais que se beneficiavam em grande parte dos financiamentos do 
exterior. 

E sobretudo, Sr. Presidente, uma política que não é apenas do Governo, 
mas, é de todos os brasileiros: a indiscutível e imperativa necessidade de redu
zir o consumo do petróleo, seja pela redução pura e _simples da queima do 
óleo bruto e seus derivados, seja pela sua substituição pcir meio de alternati~ 
vas nacionais. Neste campo estamos dando a maior ênfase possível à pro~ 
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dução o mais acelerado do ãlcool. mas, não apenas como outrora pensando 
que o PRÕALCOOL seria destinado exclusivamente à substituição de gasoli
na na proporção inicial de 20% e depois na proporção total, mas, também 
agora graças a projetas desenvolvidos pelo Governo ou sob os seus auspícios, 
para que pudéssemos substituir também o óleo combustível e o óleo diesel 
pela produção de álcool ou de óleos de natureza vegetal. 

Creio,_Sr. Presidente, que tivemos os primeii'os sinais favoráVeis: depois 
de duros meses de taxa inflacionária da ordem de 7%, estamos vendo essa 
taxa baixar. O montante acumulado, entretanto, ao longo dos doze meses é 
gravemente alto e a esperança que depositamos no Governo, sobretudo de
pois de uma unidade de comando na área econômica, é de que a política a do
tada pelo Presidente da República no campo econômico proporcione a esta 
Nação -a redução sensível da taxa inflacionária. Vamos fazer um imenso es
forço para equilibrar a balança comercial. Esse esforço exige de nós uma ex
portação da ordem de 20 bilhões de dólares, desde que a importação se situe a 
nível igual. 

Quando se falava, ainda no ano passado, na possibilidade de exportar 20 
bilhões de dólares no ano de 1980, esta meta parecia ter saído da cabeça de vi
sionários. Hoje, em que pese as dificuldades obtidas nos dois primeiros ineses 
deste ano, particularmente em relação à exportação de café, jâ mesmo os mais 
céticos admitem que poderemos chegar aos 20 bilhões de dólares de expor
tação. Temos uma safra altamente recompensadora e amanhã, com certeza, 
estaremos sendo atacados porque a safra foi demasiada, e sendo demasiada 
não houve previsão suficiente para o seu armazenamento e escoamento. 

i:. melhor, entretanto, Sr. Presidente, que tenhamos problemas com a 
abundância do que problemas com a escassez. Relativamente à visita do Mi
nistro da Fazenda e do Ministro do Planejamento ao exterior, algumas pes~ 
soas, que jamais recOnhecerão no Governo qualquer mérito, prefiriram ver 
essa visita como se fossem âois Ministros do Governo com pires na mão a pe
dir esmolas, como outrora foi tão comum na vida deste País, para que o Bra
sil pudesse recompor suas dívidas. Não houve tal, Sr. Presidente. 

Em nenhum momento o Ministro da Fazenda ou o Ministro do Planeja
mento falaram ou admitiram falar em recomposição de dívida e moratória, 
mas sim houve necessidade de, perante os credores brasileiros no exterior, 
clarificar de uma vez por todas as dúvidas sobre a capacidade brasileira no 
campo económico, uma vez que projeções diversas, ora de empresas privadas 
até estrangeiras, ora de pessoas ou órgãos govetnamentais, conflitavam os 
seus dados. 

Essa viagem, nós a cremos bem sucedida e não será impossível, Sr. Presi
dente, que com a pequena taxa de aumento da dívida externa brasileira, sem 
dúvida vultosa, possamos chegar ao cumprimento __ de todas as nossas obri
gações na balança de capital, na conta corrente nacional neste ano de 1980, 
Em último caso, s·e necessáriO, o Brasil dispõe ainda de cerca de 10 bilhões de 
dólares das suas reservas e poderá utilizá-las parcialmente para fugir, se for o 
caso, de empréstimos _em condições desfavoráveis. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Nobre Senador, permite-me um aparte? 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA) - Ouço, com muito prazer, o 
Líder do Trabalhismo nesta Casa. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Senador, as oposições nesta Casa,-isoladas 
ou em conjunto, nãá negam, tenho certeza, valores e não deixam de reconhe= 
cer aspectos posi(iVOS OeSte -ififn1eTro -anO-do Governo do Presidente João 
Baptista Figue"irrido. Realmente, a anistia foi aplicada, os presos saíram, de· 
sapareceu a tortura. Uma série de valores positivos que não podemos negar, 
porque se os negássemos, negaríamos o resultado mesmo das lutas da Opo
sição no passado, a nossa luta, do MDB, em favor de valores desta natureza. 
Mas não podemos negar que Sua Excelência o Presidente da República, ao 
sancionar a Lei da Reformulação Partidária, sob a pressão de governadores 
nomeados, manteve a sublegenda, que é uma excrescênciã. no regime pluri
partidário; que Sua Excelência admite que prosperem as discussões sobre o 
voto distrital, que é uma violência contra a liberdade, num país de populações 
economicamente diferenciadas; que Sua Excelência, a dCSpeito deste primeiro 
ano de Governo, não encaminhou a esta Casa um projeto concreto sObre a re
forma agrãria, sabendo que, para um pais com esta extensão, não hã outra 
saída senão o enquadramento e a solução do problema da terra. O problema 
do desemprego alcançou níveis insuportávers. Veja V. Ex• que a cidade de 
Londrina, com 450 mil habitantes conta, hoje; com 50 inil desempregados, 
sem considerar os que estão no subemprego numa região que jamais sofreu 
problema desta natureza, O problema do bóia-fria continua, mas continua. 
Mais grave ainda é a questão das populações marginais dos grandes centros; é 
um dos grandes dramas. E alêm do mais, problemas de corrupções violentos 
nos estados como São Paulo e Paraná, no País todo. Os jornais denunciam 
isso diariamente. É verdade que Sua Excelência não tem responsabilidade di-

reta sobre isso, porque se diria que os estados são autônomos, são indepen~ 
dentes, mas esses governadores são governadores subalternos, porque eles fo
ram nomeados ou escolhidos num processo indireto de eleição, em que muito 
teve a ver a interferência do Governo do Estado. EntãO~ ressalvados esses fa.:
tos, não deixamos de reconhecer ao Presidente da República méritos nesse 
seu primeiro ano de atividades. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PA)- Agradeço ao nobre Líder Leite 
Chaves ter trazido alguns respingos negros ao meu quadro branco; ele o rece
be. Eu estou tentando fazer apenas um sóbrio e discreto comentário a respei~ 
to de 12 meses -iniciais do governo do Presidente Figueiredo. Mas vejo que 
falo mais pela boca de V. Ex• do que pela minha, quando pretendo atingi i" o 
objetivo a que me propus, porque se fui Cu fraco na tentativa de elogiar o Go
verno, foi V. Ex• muito mais perfeito do que eu em favor do Governo, quan
do mostrou as exceções que fez questão -de pôr sobre a mesa neste instante, 
tão pequenas elas são em relação ao vulto do que foi realizado, e tão discutí
veis são outras que V. Ex• acabou de alinhar. Por exemplo: quando diz V. Ex• 
que é tirna mancha no Governo do Presidente Figueiredo haver sancionado a 
lei utilizando o seu direito de veto para manter a sublegenda, V. Ex• a chama 
de excrescência, rrias hã partidãri_os, talvez hoje até, do novo partido de V. 
Ex• que, talvez- eu disse talvez duas vezes -porque quis ser prudente e caute
loso - discordam de V. Ex• É um assunto que, neste Congresso, divide os 
congressistas e, entretanto, V. Exf. atribuiu apenas a um poder diabólico dos 
governadores em pressão sobre o Presidente da República, para que S. Ex• fi
zesse o mal. Além disso, V. Ex• diz que o Presidente não proibiu esta Nação 
de falar sobre o voto distrital. Se o Presidente proibisse esta Nação de falar 
qualquer coisa ele era o ditador; ele era o autoritário; ele era o violento; ele re
ceberia todos os adjetivos ·com que, e fartamente, a Oposição, em regra, brinda 
os governantes. De maneira que concluo para dizer que muito me honra ter 
_ouvido o aparte de V. Ex•, mas apenas gostaria de que essas palavras não fos~ 
sem tomadas como uma provocação à Oposição, pois não são. Elas, ao con
trário, mostram a preocupação do Líder da Maioria, nesta Casa, com o futu
ro imediato deste País. Estou absolutamente convencido de que, no Congres
so Nacional, pelo que hoje conheço dos homens que o compõem, a vocação, 
a determinação, senão da unanimidade, pelo menos da quase unanimidade, é 
por achar um rumo certo para fazer deste País uma sociedade justa, livre ~ 
progressista. 

Evidentemente, teremos meios diversos de fazer, caminhos que uns acei
tam e. outros não. V. Ex'", por exemplo, falou numa reforma agrâria. Isso da
ria margem a que discutíssemos aqui que reforma agrâría pretende V. Ex• E 
este, sem dúvida, não é o moinerito oportuno, em que, em breves instantes, 
gostaria apenas de registrar os I 2 meses iniciais do Governo do Presidente Fi
gueiredo. 

Apenas salientaria a V. Ex• que ainda há poucos dias a Igreja Católica, 
atravês da sua ala progressista, práduziu um documento, o chamado Docu
mento da Terra, e declarou, -lã está neste documento, fartamente publicado 
-que qualquer dimensão de uma propriedade rural que ultrapasse a ativi
dade familiar, é considerada nociva pela Igreja. E a duras penas foi preciso 
que uma parte do clero insistisse para que se admitisse a propriedade rural 
acima do limite da família, desde que respeitados os direitos dos trabalhado-
res. 

Como vê V. Ex•; parece qu-e, com relação à Igreja progressista, pelo me
nos, nós sô poderíamos ter um campo, era o campo munifúndio, em parte, 
porque a empresa ·rural de tamanho familial seria praticamente um minifún
dio. Além do manifúndio, o coletivismo, que a Igreja não aceita que seja mar
xista; logo, parece que o máximo que "poderia ser seria um coletivismo de na
tureza de cooperativismo. Afirmo a V. Ex• que só vi algo produzido disso, e 
assim mesmo num campo setorizado da sua vida, em Israel: os moshavim, 
plural de moshevi, com pequenos trechos de terra, trabalhados por uma só 
família e com uma imediata proi~ição, de que dos descendentes que fossem 
herdeiros daquela propriedade, somente um poderia, de preferência o primo
génito, assumir aquela propriedade. Todos os outros filhos que tivessem de 
trabalhar teriam que trabalhar em outra atividade, inclusive na atividade cita
dina e nunca numa atividade rural. Isso não se pode pensar que seja uma so
lução da unanimidade do Congresso. 

Por outro lado, pensar numa atividade de reforma agrária radical, como 
pregam as esquerdas em geral, é preciso concluir que seria esse, talvez, o mo
mento menos indicado, porque se nós precisamos tírar das safras abundantes 
o resultado para poder pagar a conta de petróleo e as outras contas da dívida 
externa brasileira, não podíamos nos submeter, agora, a um processo de re
forma para, vencido um prazo de maturação de 5, 8, lO anos, só então co
meçar a produção. De maneira que o Governo me parece correto, me parece 
acima de tudo com um embasamento sólido no chão. 
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E ao registrar a passagein deste primeiro aniversário, eu apenas conclui
ria, Sr. Presidente, com palavras triviais, porqUe nem me ocorrem outras, 
nem talento teria eu de fazê-las, para dizer que a nossa esperança no êxito 
deste Governo estâ hoje maior do que- quando ele começou. (Muito bem~ 
Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDE:>ITE (Nilo Coelho)- Estâ finda a Hora do Expedien-
te. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
As matérias constantes dos itens 1 a 3 da pauta estão em fase de votação. 

Sendo evidente a falta de quorom, em plenário, para deliberação, ficam as 
mesmas adiadas para a próxima sessão·: 

São os seguintes os itens cufa vi:Jta('ào é adiada. 

-I-

Votação, em turno- único, do Requerimento n'i'- 570, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 337, de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do§ 39 do art. 59 da 
Lei n' 6.367. de I 9 de outubro de I 976. 

-2-

Votação, em turno únlco~-do RequerimentO n9 571, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 343, de 1978. de sua autoria, que altera a redação do caput do art. 24 da 
Lei n9 3.807, de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. 

-3-
Votação, ein turno único, do Requerimento n"' 572, de 1979, do Senador 

Orestes Quércia, solicitai1do o dCsarquivamento dO Pfojeto de Lei do Senado 
n"' 344~ de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do § 59 da Lei 
n' 5.890, de 8 de junho de 1973. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Passa-se ao item 4: 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 
n"' 145, de 1978, do Senador Jarbas Passarinho, que altera os 
arts. 80 e 81 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, e dâ ou
tras providênciaS, tendo 

PARECERES, sob n's 1.176 e 1.177, de 1979, das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridki

dade; e 
- de Educação e Cultura, favorável. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada. 
Encerrada a discussão, o projeto ê dado como definitivamente aprovado, 

de acordo com o art. 315 do Regimento Interno. 
A matéria vai à Comissão de Redação. 

É o seguinte o proJeto aprovado 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 145, DE 1978 

Altera os arts. 80 e 81 da Lef n9 5.988, de 14 d~ dezembro de 
1973. e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I• Os arts. 80 e 81 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de 1973, pas

sam a ter a seguinte redaçào: 

~·Art. 80. A alienação de obra de arte, salvo convenção em contrário, 
não iniporta na alienação do direito de reprodução nem no de exposição 
pública com fins de lucro, os quais permacecem reservados ao autor e seus 
herdeiros, pelos prazOs previstos nesta lei. -

~· Art. 81. Para poder copiar ou reproduzir com fins de lucro nas mes
mas ou em outras dimensões, e por qualquer meio ou processo, as obras de 
arte existentes em museus oficiais e coleções partiCUlares, é necessário o pré,.. 
vio e expresso consentimento de seus autores. 

"Parágrafo úniCo. Quando as cópias ou reprOduções tiverem a fi
nalidade comercial, devem ser assegurados, em convenção, os direitos do au~ 
tor." 

Art. 39 Esta lei entra em vigor na -data de sua publicação. 
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário: 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho) - Item 5: 

Discussã-o,- em segUndo turno, do ProjetO de Lei do Senado 
n9 146, de 1979, do Senador Amaral Furlan, que altera o art. 26 da 

Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973- dispõe sobre o Estatuto 
do Indio, tendo 

PARECER, sob n' 1.246. de 1979. da Comissão: 
- de Redação. oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o projeto, em segundo turno. (Pausa.) 
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão. 
Encerrada esta, o projeto é dado como aprovado, nos termos do art. 315 

do Regimento Interno. 
A matéria vai""ti Câmara dos Deputados. 

E o seguinte o proJeto apromdo 

, Redaçào do Hncido para o segundo turno regimental do Projeto 
de Lei d<l Senado n9 146, de 1979, que altera o art. 26 da Lei 
n"' 6.00 1. de 19 de dezembro de 1973 (dispõe sobre o Estatuto do 
lndio). 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' O art. 26 da Lei n' 6.001, de 19 de dezembro de 1973- Estatu

to do Indio -·passa a vigorar com o acréscimo dos seguintes parágrafos, re
numerado seu parágrafo único para § J9: 

..§ 29 A União, na execução do disposto neste artigo, promoverá açào 
discriminatória a fim de distinguir, para efeitos de desapropriação, as terras 
caracterizadas comprovadamente como de posse imemorial das tribos indíge
nas das relativas ao domínio privado reservadas aos silvícolas. 

§ 39 A União declarará de utilidade pública, para fins de desapro
priação, as terras de domínio privado destinadas aos silvícolas, e apuradas na 
respectiva açào discriminat_ória. 

§ 49 A sentença que julgar a ação disáiminatória declarará a nulidade 
dos efeitos jurídicos do título referente a propriedade, posse, ocupação ou 
qualquer outra forma de domíllici sobre terras conSideradas de posse imemo~ 
ria! das tribos indígenas. 

§ 5<? A nulidade e a extinção declaradas na forma do parágrafo anterior 
não darão direito a qualquer indenização ou ação contra a União." 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se
nador Paulo Brossard. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores: 

Serei breve na intervençãu que pretendo fazer, e se ocupo a atenção do 
Senado neste momento é porque, quer~ me parecer, a matéria de que me ocu
parei é digna de sua atenção: 

Pelo que tenho lido nos jornais, o-Governo está extremamente satisfeito 
com a excelência das safras. E tem razão para estar. Parece até que alguns 
amigos do Governo chegam a atribuir ao próprio Governo esta bem
aventurança agrícola. De qualquer sorte, Sr. Presidente, o fato é que depois 
de 3 anos sucessivos de frustrações terríveis, neste ano; tudo leva a crer, assa~ 
fras serão boas. Tão boas que com elas o Governo já feSteja a exportação de 
excedentes, necessária para pagar os seus iinprescindívCis"cornpromissoS ex~ 
ternos. 

Pois bem, Sr. Presidente, este é um fato, mas hâ um outro para o qual eu 
gostaria de chamar a atenção do Senado e do Governo - mais do Governo 
do que do Senado porque, afinal de contas, depende do Governo e não de· 
pende do Senado. h que se as safras em geral se apresentam ou se anunciam 
exce!Emtes, a situação dos agricultores não o é. Bem ao contrário, é de profun
da apreensão. Ainda ontem, eu dava notícia ao Senado de documento recebi
do de agricultores de uma das grandes zonas produtoras do Rio Grande do 
Sul, documento este que vou me permitir reproduzi-lo, ainda que em parte 
mínima. São eles produtores de soja, neste ano em que a safra de soja serâ 
boa. 

Diziam eles o seguinte: 

.. 0 que nos está deixando apavorados são as elevadas taxas de 
juros. os preços exorbitantes dos fertilizantes e defensivos agrícolas, 
como também das máquinas e implementas, a não liquidação-dos 
contratOs dos produtores de sementes de trigo, através do PROA
GRO etc. Enfim, como poderemos continuar plantando nesta terrí
vel situação? 

Só para exemplificar, vamos citar alguns dados: A soja, nos úl
timos doze meses, teve um acréscimo de mais ou menos 30%, en
quanto que os fertiliZantes chegaram até 400%. Máquinas e imple
mentas tiveram um-reajuste-de 100% o~ juros ~umentaram em mais 
de 100%; os combustíveis subiram ma"is de 400% ê ainda com pro-
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messa de alta. Os defensivos agrícolas t~!:tl_~é-~_ aumentaram em 
mais de 100<:!." 

Fico aqui, Sr. Presidente. Essas palavras não são minhas, são de agricul
tores de Panambi, que me enviaram um documento com centenas de assina
turas, que eu gostaria de deixar registrado no Senado e endereçá-lo às autori
dades executivas do Pais. 

Não basta festejar a excelência das safras. É predso olhar para aqueles 
que trabalham e que produzem e-, especialmente para aqueles que, se hoje es
tào diante de uma perspectiva simpâtica ou Iisongeira, experimentaram três 
anos de desastres sucessivos. 

Ma:-> ainda tem mais, Sr. Presidente; vejO urna notícia que se repete em 
todos os jornais a respeito de um elemento fundãmental e básico, o leite. 

Veja só V. Ex.': "São Paulo praticamente sem leite", diz um j_ornal da 
Capital daquele Estado. "Menos leite ainda para São Paulo" diz outro, e no 
corpo da notícia informa que uma determinada empresa que distribuía cerca 
de 370 mil litros diários,-hoje está distribuindo menos de l30 mil litros. Distri
buía 370 mil, e está diStribuindo menos de 130 mil. Outra cooperativa paulis
ta que distribuía mais de I milhão de litros de leite, está recebendo cerca de 
30\i- daquele total. 

Será esta uma situação peculiar ao grande- eStado bandeirante? Infeliz
mente, não é. Tenho em mãos jornal de minha terra cujo título é este: "Pro
duçün de leite ~.:uíu em 18 milhões de litros''. Limitar-me~ei a ler apenas a pri
m~.:ira frase desta notic-ia: 

··A produção de leite no Estado caiu em mais de 18 milhões de 
litros cm 1979~ segundo dados da Delegacia Federal da Agricultura 
que. através do Serviço de Inspeçào de Produçii.o de Origem Animal 
(SERPA) supervisiona os 62 estabelecimentos que Operam o setor 
no Rio Grande do Sul." 

No ano de 79, uma queda de produção de 18 milhões de litros. Ainda há 
pouco, conversava com uma pessoa do Estado de Alagoas, que me informava 
que na bacia leiteira daquele Estado, privilegiada Região do Estado de Ala
goas. que reúne-condições excepcionais para a prodüção de leite, realmente 
exce-pcionais, produzia 250 mil litros de leite diãrios, ainda que tivesse capaci
dade para produzi~_5_QO_ mil, ou seja, o dobro, e que hoje-estã com a sua pro
dução reduzida para 50 mil litros. Não continuarei neste inventário de coisas 
desagradáveis, de dados funestos. 

O Sr. Roberto Saturnino (RJ)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. I'At'LO BROSSARD (RS)- Com muito prazer. 

O Sr. Roberto Saturnino (RJ) - Apenas para um breve acréscimo: eu 
vim justamente de visitar, no início desta semana, a zona sul do meu Estado, 
o Estado do Rio, que constitui a bacia leiteira do Vale do Paraíba fluminense, 
e_digo-a V. E~' que nesta visita de 3 dias a Rezende, a Barra Mansa e a Volta 
Redonda, o que mais ouvi, seguramente o que mais ouvi, foram queixas dos 
prudutorcs de leite dos pequenos, dos médios e até dos grandes produtores de 
kite dc5ta região, a respeito dO tratamento que vêm recebendo por parte das 
autoridade e da completa impossibilidade de continuar a sua atividade proR 
dutiva, dentro dessas _condições, razão pela qual a produção daquela impor
tante região flumineiúe já apresenta este ano uma queda absolutamente ca
tastrófka, coincidindo com os dados que V. Ex• traz de outros Estados. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Veja V. Ex•, Sr. Presidente, qual é 
a situaç-ão não do Rio Grande, não de São Paulo, não das A lagoas, não do 
Rio de Janeiro, não de Goiâs, cujos produtores -tarilhêm eStão anunciando 
greve a partir de domingo, mas, pelo que se vê, a Situação do Brasil inteiro. 

AglHa, o que eu não posso compreender, Sr. Presidente, ê a indolência 
- \'OU ser benevolente e_ vou chamar, vou qualificar de indolência governa
mcnti.il. 

Essa situação se criou agora? Não! EsSa situação não se improvisa, essa 
situw.,·ào vem-se criando paulatinamente. É que o criador primário é realmen
te maltratado neste País. Digo sem hesitação de iOcidír em erro, o leiteir_o, o 
produtor de leite é um miserável, via de regra é um misááVel, leva uma vida 
de púria, trabalhando dia e noite, e o litro de leite custa menos que um litro de 
úgua mineral e custa menos, e muito menos, do que um litro de Coca~Cola. 

O Sr. Bumbt.•rto Lucena (PB) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. !'Ati LO BROSSARD (RS)- Com prazer. 

O Sr. Humberto Lucena (PB)- Ainda há notícias, nos jornais de São 
Paulo. de que os leites tipo B e C, vendidos à população, estariam contamina~ 
dos. o que deve renetir bastante na comercialização dO produto. 

O SR. !'Ati L() BROSSARD (RS)- Realmente tinha conhecimento. 
Os jornais de hoje deram ampla informação a respeito desse dado, que é fran
~.-·.amente lamentável. 

O fato, Sr. Presidente, é que essa política evidentemente não está certa, 
nem pode estar certa. 

O Goverrio já- admitiu que neste aOo terá que importar leite em pó outra 
vez. Já importou da Argentina, já importou do Canadá, já importou do outro 
lado do_Mundo- da Nova Zelândia, já ímportou da Holanda. 

Segundo li, informação que considero idónea pela sua origem, neste ano 
nosso País terá de importar leite em pó. Quer-me parecer que alguma coisa 
esteja errada, e claramente errada, porque, ao mesmo tempo em que se hosti
liza esse benemérito produtor do alimento fundamental, aquele alimento com 
o que nos defrontamos à primeira hora da manhã, antes do trabalho, ao mes
mo tempo o Governo se vê constrarigido a importar leite em pó, exatarnente 
como conseqüência dessa situação. Com essa queda na produção, tem de ha
ver realmente importação de leite em pó. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. PAULO BROSSARD (RS) -Com prazer. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Sei1ador Paulo Brossard, V. Ex' faz uma acu
sação muito grave. Mostra que, no País, um litro de água mineral custa mais 
do que um litro de leite, engarrafados ambos. Não sei se V. Ex' tem conheci
mento d_e_ que de uns anos a esta parte quase que 80% da venda de água mine
ral no País ê feita através de multinacioilais. A água mineral que o brasileiro 
bebe está dominada pelo capital multinacional. Outro fato: V. Ex' não encon
tra hoje um restaurante no País onde alguém possa tomar um copo de água, 
como se fazia no passado. Teffi que ser água mineral. Muitos logradouros 
públicos não oferecem água comum, tem que ser água mineral. O ponto do 
meu aparte, entretanto, se volta para um aspecto anterior do discurso de V. 
Ex~ Houve uma época nos Estados Unidos, parece-me que foi no Governo do 
Presidente Roosevelt, em que a situação americana era a mesma. HaVia, às 
vezef. excesso de produção. O preço dos produtos agrícolas caía e, no ano se
!' .: •• te, ninguém plantava, e o preço dos produtos se elevavam excessivamen
te. Foi quando o Presidente Roosevelt escolheu um secretário que era econo~ 
mista e também agrônomo, cujo nome me falta neste instante. Sei que esse se
cretário introduziu no setor agrícola aquilo que se chama "'farget price", isto 
é, o preço objetivo. ChegoU ele à seguinte conclusão: o produtor tem quere
ceber o preço mais justo possível pela sua produção, e não pode estar preocu
pado com os preços de mercado. Ele tem que receber a recompensa mais jus
ta, o preço mais compensador, e o Governo que resolva o problema de colo
cação no mercado. Aqui, no Brasfl, não há asseguração do preço, não há con
templação em relação ao lavrador. Por isso, ele paga um salário miserável a 
quem trabalha na roça. Tudo isso para subsidiar o consumidor nas grandes 
cidades. Vejamos o caso do trigo, que é importado. 50% desse trigo importa
do ou produzido no País são consumidos pelo Rio de Janeiro e em São Paulo, 
em suas faixas mais afluentes de forma que o lavrador não pode produzi-lo. 
Por conseguinte, a política de baratear custos de produção é seriamente erra
da. Pelo contrário, a recompensa deve ser a mais justa, a mais razoável, por
que o homem do campo é que é o mais estiolado, inclusive o produtor rural e 
o empregado rural. Na cidade que se dê disciplina a isso. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Esta é a razão pela qual estou ocu
pando a tribuna neste momento, para falar em nome desses esquecidos e per
seguidos. 

O Sr. Leite Chaves (PR)- E que contradição: o preço do litro do leite 
chega a ser inferior ao preço do litro de água mineral que é vendido por multi
nacional. No entanto, mesmo a esses preços, os filhos dos homens da perifeK 
ria das cidades não conseguem consumir leite. Por esse motivo, o pronuncia
mento de V. Ex• nesta tarde é da mais alta importância. 

O SR. PAULO BROSSARD (RS)- Sr. Presidente, vou encerrar. 
Não precisaria, realmente, dizer mais nada para sensibilizar- se é que 

existe sensibilidade oficial - no Governo. 
Até quando, afinal de contas, até quando ele vai torturar esse pobre e pe

queno produtor brasileiro? 
Sr. Presidente, lembro o que aconteceu hã al&l:f!l-S anos. Creio que há uns 

dez anos situação como esta ocorreu aqui, e qual foi ã. conseqUência? Os lei~ 
teiros venderam as suas vacas para o açougue, porque aquilo que eles rece~ · 
biarn com o leite não era suficiente para pagar a ração para os seus animais. 
Transformadas as vacas leiteiras em carne, despovoados os tambos, caída a 
produção, aí, então, o Governo abriu um vasto programa para favorecer, 
para facilitar a aquisição das matrizes por aqueles que não tinham condições 
de adquiri-las. O Banco do Brasil S/ A abriu os seus cofres a jur()S extrema
mente favoráveis, para refazer aquilo que tinha- sido destruído, destruido 
como uma conseqUência de urna política vesga, para não dizer uma política 
cega. 
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Encerro, Sr. Presidente, dizendo, mais uma vez, isto, e apenas isto- esta 
situação não se criou da noite para o dia, esta situação vem, de longe, 
agravando-se, e nada comove o Governo. 

Os leiteiros deste País seriam extremamente felizes, se para eles o Gover
no tivesse a ligeireza e a rapidez que tem para com, por exemplo, as financei
ras falidas, que ele socorre prontamente e gordamente. (Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nol>re Senador 
Jorge Kalume. 

O SR. JORGE KALUME (AC. Para uma comunicação. Sem revisão do 
orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, antes de encaminhar à Mesa, lerei 
o projeto de nossa autoria, que vem contribuir para minimizar a disparidade 
da distribuição do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, entre a 
Amazônia e o Nordeste: 

PROJETO DE LEI DO SENADO NO OE 1980 

Autoriza o Poder Executivo a propor ao Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico -COE, a providência que esp€'cifica. 

Do Senador Jorge Kalume 

O Corlgresso Nacional decreta: 
Art. 19. Fica o Poder Executivo autorizado a propor ao Conselho de 

Desenvolvimento Econôinicó -COE, aumento, de 8% para 10% e de 4% 
para 8%, da arrecadação do [mposto sobre Operações Financeiras - IOF, 
destinada, respectivamente, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Banco da 
Amazônia S.A., a partir-do exercício firiili"tceiro de 1981 até o de 1986. 

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 39 Revogam-se as disposições em conttário. 
Sala das Sessõe..o;, 14 de março de 1980. -Jorge Kalume. 

Justificação 

O Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, em tão boa hora insti
tuído pelo Governo Federal, através da Lei n'? 5.143, de 20 de outubro de 
1966, posteriormente alterada pelo Decreto-lei n~> 914, de 7 de outubro de 
1969, incide, como o próprio título designa, sobre as mais variadas formas de 
operações bancárias e de seguros. 

O valor arrecadado é recolhido ao Banco Central {BACEN) e a sua apli
cação, em diversos setores, tem contribuído para fortalecer a política credití
cia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Os percentuais atribuídos ao Banco do Nordeste do Brasil S/ A (atual
mente 8%) e ao Banco da Amazônia S/ A (4%) representam substancial ajuda, 
como se poderá verificar no quadro abaixo:. 

ANO BANCOS VALOR 

1976 BNB 464.000.000,00 
BASA 232.000.000,00 

1977 BNB 612.800.000,00 
BASA 306.400.000,00 

1978 BNB 936.000.000,00 
BASA 468.000.000,00 

1979 BNB 1.005.800.000,00 
BASA 502.900,00 

É sabido que ambas as Regiões (Nordeste e Amazônica) são as mãiS ca
rentes do País e têm sido mo_tivO de preocupação por parte do Governo Fede
ral, até porque existe grande disparidade entre o Sul e o Norte e Nordeste. 

Urge, pois, que se aproxime (pelo menos) parte da distribuição do IOF 
entre a A~azônía, através do seu principal Banco (o da Amazônia), e o do 
Nordeste (BNB). 

Poder-se-ia argumentar que, sendo o N ardeste mais povoado, deveria 
merecer maior percentual, e atento a isso é que estoU piopond0-0 aumento de 
8% para 10%. Porém, é preciso considerar a extensãO territorial da Amazônia; 
representando 2/3 do Território Nacional, limítrofe com 8 países e, embora 
com uma população inferior, exige por tudo ísso tratamentO cuidadoso e dife
renciado. 

Sempre me preocupei com assuntos dessa natureza, haja vista que, em 
30-5-1978, em audiência com o Presidente Ernesto Geisel, pleiteei igualdade 
na distribuição do percentual entre os dois Bancos BNB e BASA. 

Também os apertes de recursos financeiros para a Amazônia são insufi
cientes para atender a sua demanda, mormente nesta sUa fase desenvolvimen
tista. 

O que ora proponho- aumento dos percentuais do IOF- duplicando 
o do BASA de 4% para 8% e aumentando o do BNB, isto é, de 8% para 10%, 
servirã para reduzir a desigualdade (e grande) do IOF entre as duas áreas com 
suas características próprias e- ambas necessitadas. 

Observe-se ainda que a responsabilidade de atendimento do BASA (Ban
co da Amazônia) aumentou, cOnSideravelmente com a criação do Estado de 
Mato Grosso- do Sul, que passou a pertencer à ârea da SUDAM, isto é, da 
Amazônia Legal, pela Lei Complementar n'? 31, de 1977,_a qual alterou a Lei 
n' 5.137, de 1966. 

Conseqüentemente (e a referêncíã embora tenha o sentido do óbvio, 
impõe-se para melhor corroborar o raciocínio) com o aumento da área terri
torial, veio a populacional e a empresarial, justificado, portanto, de pleno di
reito a solicitação ora sugerida no presente projeto. 

Sala das Sessões, 14 de março de 1980.- Jorge Kalume. 
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!) 

Ó SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Concedo a palavra ao nobre Se-
nador Humberto Lucena. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB. Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Venho juntar-me a quantos jã se pronunciaram contra a instituição da 
chamada prisão cautelar no Brasil. 

Não hã dúvida de que se trata de uma verdadeira aberração jurídica, 
pois o que se pretende é apenas autorizar legalmente a polícia a prender para 
simples averiguações de carâter processual. 

A medida, aliás não encontra apoio na Constituição, que só permite a 
prisão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade competente, no 
caso, um Juiz de Direito. 

Segundo Seabra Fagundes, a sugestão é apenas o apelido que se pretende 
dar, a partir de agora, .. às prisões movidas pelo arbítrio." Referia-se ele à pri
são cautelar, proposta na última reunião dos Secretários de Justiça e Segu
rança, em Brasília, e adiantou o Presidente da Ordem dos Advogados do Bra
sil que "as autoridades pretendem resolver o problema não coibindo a ilegali
dade, mas tornando legal o que é ilegal. A comunicação da prisão ao juiz, que 
jã e urna precaução e que nem sempre ê observada, não tem impedido o arbí
trio e toda a prática de violências cometidas contra pessoas detidas pelo apa
relho policial. Se fosse aprovada a proposta, haveria então no Brasil centenas 
de autorídades com competência para decretar a prisão de quem quer que se
ja, justa ou "injusta, ficando essa prisão fora do controle judicial, face à sua le
galidade. Estaríamos todos sujeitos aos caprichos e pruridos do delegado de 
plantão'". 

Por sua vez, o 19 Encontro de Associações de Advogados do Estado, 
promovido pela OAB-SP, aprovou, por unanimidade, moção de repúdio à 
proposta, que, se adota, "significaria a legalização do arbítrio" e "aumenta
ria os casos de violências praticadas por policiais". 

Hã quem defenda a inclusão da custória processual na legislação, o que 
possibilitaria deter suspeitos, no combate à criminalidade. Mas, nesse caso, 
tratar~se-ia de medida decretada e fiscalizada por autoridade judiciãria. 

A custódia processual teria como características o prazo máximo de cin
co dias; comunicação imediata ao representante do Ministério Público; pri
são especial, sem contato com condenados, presos em flagrante ou com pri
são preventiva decretada; direito à assistência de um advogado particular ou 
nomeado pelo Estado; um magistrado com jurisdição sobre a circunscrição 
de cada delegacia, para fiScalizar o ato; e libertação do suspeito depois de cin
co dias, se o juiz não decretara preventiva. 

Mas, como bem acentuou o advogado Raimundo Asfora, ao proferir 
conferência em Campina àrande, na Paraíba, "a qualquer momento do in
quérito policial ou da instrução criminal, dentro do elenco das motivações, 
poderá ser decretada a prisão preventiva. E a prisão preventiva não precisa de 
maior fundamentação. Prova da existência do crime e indícios de autorfa. Por 
que? Porque a prisão prevenfiva pode ser revogada a qualquer instante. h um 
mecanismo râpido, eficaz e, sobretudo, responsâvel. Porque, partindo de au
toridade competente, a polícia, no caso a polícia civil e não a militar, que é 
chamada força auXiliar do judiciário, não pode ter esse poder de decisão, a 
poflto de impor a pena mâxiffia de liberdade." 

O Sr. Leite Chaves (PR)- Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Pois não, Senador Leite Chaves. 

O Sr. Leite Chaves (PRf- Senador Humberto Lucena, quando aqui 
cheguei, como Senador, em 1975, um dos primeiros pronunciamentos meus 
versou sobre o grave fato social que era o êxodo rural para as cidades, aquilo 
que nós chamáVamos de-''bóias-frias". E eu ainda dizia que se não tomâsse
mos providências na contenção daquele êxodo, iríamos ter cidades agiganta-
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das e, sobretudo, aumento de criminalidade que ultrapassaria todos os limites 
da tolerância, porque aqueles filhos vindos do campo, crianças, se organiza
vam em quadrilhas, o que não era o costume na tradição do crime no Brasil, 
e, após, alcançando a idade adulta, chegavam também a se manter e organizar, 
aumentando de forma incomum os índices da criminalidade. Então, essa pri
são cautelar não ataca a causa, ela ataca apenas a superfície. Isso vai aumen
tar, inclusive, o pretexto para a corrupção no setor policiaL Os delegados 
prenderão ou deixarão de prender por conveniência. E quero dizer a V. Ex• 
que chegamos à seguinte anomãlia: este Governo de violência, para beneficiar 
um dos maiores torturadores que o Pafs conheceu, que foi o Fleury, que esta
va sujeito a diversas penas e a diversos processos, chegou a criar a Lei Fleury, 
que permite a libertação de qualquer criminoSO, Conquanto que seja -pri
mário, ainda que o crime seja dos mais viOlentos. Então, veja V. Ex• que, en
quanto se solta, num regime desses, criminosos. confessas, com base na Lei 
Fleury, feita para beneficiar um tortUrador, se prende pessoas por mera sus
peita do delegado. Veja as incOerências deste País, as inCOerências de um regi
me que não seja fUndado na lei, como este. De forma que V. Ex• está retratan
do o pensamento do País o mais cauteloso, aquele que tem consciência pores
tudo e por vivência" constante de que esse paliativo não resolve coisa alguma, 
é situação de superfície e Vai agravar o crime, ã.uitlentahdo a marginalidade 
da corrupção, inclusive da polícia. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Muito obrigado a V. Ex• E 
mais, nobre Senador Leite Chaves, essa prisão cautelar seria mais grave, no 
caso do Brasil, quando temos pelo interior a fora delegados de polícia arbi
trários manipulados, inclusive, pelos chefes político locais; até o processo 
eleitoral poderia ser perturbado por prisões movidas por motivos de ordem 
política. 

Prosseguindo, Sr. Presidente: 
E veja-se que na evolução do direito processual penal brasileiro, houve 

um fato significativo que deve pesar bastante na discussão dessa: matéria. A 
prisão preventiva que era obrigatória, tornou-se facultativa. A sua decretação 
ficou a critério do magistrado, no decorrer da instrução criminal. 

Então, em sínteSe, há dois aspectos fundamentais a considerar neste de
bate. 

Primeiro, que a pdsãà cautelar ê íncànstituciodal e segundo que, se se 
chegasse à reformã constitucíonat para imPlantá-Ia, não só afrontaríamos a 
própria essência do regime democrático que se assenta na liberdade das pes
soas, como estaríamos fazendo involuir o processo penal brasileiro, o que eu 
não acredito que pudesse acontecer num Congresso constituído de homens 
lúcidos e de espírito liberal. 

O Sr. Henrique de La Rocque (MA)- Permite V. Ex• um aparte? (As
sentimento do orador.) Nobre Senador Humberto Lucena, V. Ex•, sem favor, 
é um dos juristas mais seguros do Senado da RC,Ptiblica ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Muito grato pela sua generosi· 
da de. 

O Sr. Henrique de La Rocque (MA)- V. Ex• situou, com muito acerto, 
que a prisão preventiva, que era obrigatória em determinados delitos, pasSou 
a ser facultativa. Resta apenas uma dúvida, e cu rediria que V. Ex• me escla
recesse. A jurisprudência do Suprenio Tribunal e do Tribunal Federal de Re
cursos é chocante no que diz respeito à justificilção da prisão preventiva. 
Cabe habeas corpus, diz a súmula do Supremo Tribunal Federal, quando ela 
não é justificada erri todã -ã sua plenitude. Houve uma citação no discurso de 
V. Ex• e tudo que parte de V. Ex' é feito com a mãior seriedade doutrinária. 
Quando conferencista, por certo, notável no Estado da Paraíba, deixou-me 
perplexo quando disse que a prisão preventiva nã-O piecfsa inais ser justifica
da. Essa pequena dúvida ficou no meu espírito, numa hora em que V. Ex• dis
cute um assunto· da maior relevância nacional. --

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Nobre Senador Henrique de La 
Rocque, como V. Ex• bem sabe, há quatro fontes do Direito: a Lei, a Doutri
na, os Costumes e a Jurisprudência. A doutrina de -um modo geral, em maR 
téria de Dírcito Penal, admite que a príSão preventiva nã.o depende de uma 
justificat1va inaíor. Deixa-o muito a critêrio do juiz. O juiz baseando·se ape
nas, como bem diz o Senador Leite Chaves, Õos indícios e- ri-a aütoria, poderá 
decretáRJa ou não. Antes ela era obrigatória, corno sabe V. Ex• Hoje, tornou
se facultativo. Tanto assim que V. Ex• conhece casos até de crimes hediondos 
praticados em nosso País, em que seus autores respondem ao processo soltos, 
porque ou o juiz não decreta a prisão preventíva ·ou--a relaxa por ordem de 
habeas corpus, tendo em vista ser o réu primário. Mas estou de pleno acordo 
com V. Ex' de que vai se construindo, paralelamente à doutrina, na jurispru
dência dos tribunais, um comportamento mais rígido a respeito da prisão pre
ventiva. 

O Sr. Henrique de La Rocque (MA)- Onde exige que a prisão preventi
va seja plenamente justificada, sob pena dela ser considerada nula. Cabe ha
beas corpus quando ela não é plenamente justificada. 

O SR. HUMBERTO Ll'CENA (PB)- No campo da jurisprudência V. 
Ex• tem toda a razão. 

Procurando contornar os protestos e as críticas dos mais dfversos setores 
sociais à adoção da prisão cautelar, a comissão de juristas encarregada pelo 
Sr. Ministro da Justiça de elaborar um plano de combate à violência e à cri
minalidade, eufemisticamente, chamou-a de "detenção cautelar". 

Segundo o jurista José Benedito Viana de Moraes, presidente do grupo, 
a "detenção cautelar" proposta pelos juristas, é totalmente diferente da pro
posta de ''prisão cautelar" apresentada pelos Secretários Estaduais de Justiça 
e de Segurança, .. Não se trata de prisão para averiguações, no sentido de per
mitir detenções por mera suspeita da autoridade policial. A denominação foi 
aprovada pelo grupo de trabalho e a medida somente será admitida quando 
houver indícios suficientes de autoria do crime e o interesse público o exigir, 
tal corno ocorre com a prisão preventiva". 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se a .. detenção cautelar" é uma me
dida semelhante à prisão preventiva, porque então não ficarmos apenas com 
esta, restabelecendo-se quem sabe, o seu caráter de obrigatoriedade, pelo me
nos em determinados casos. 

O que não se pode realmente ê colocar nas mãos da polícia um instru
mento tão arbitrário que poderá inclusive fazer recrudescer os casos de tortu
ra a presos para fazê-los confessar crim-es que nuáca praticaram, ao sabor 
muitas vezes das paixões pessoais e políticas mais desenfreadas. 

Quero crer que esse apelo constante a prisão ou detenção cautelar ainda 
é um resquício,- que ficou bem arraigado na mentalidade dos responsáveis 
pela segurança pública, do autoritarismo que durante quinze anos infelicitou 
o Brasil. 

Se é hora de abertura, se é hora de democracia, vamos todos ter a cora
gem de ser responsáveis, mas num clima de plena liberdade. Que se apurem as 
causas mais profundas da onda de violência e da expansão da criminalidade 
no país. Que se verifique até onde a miséria e a fome que rondam os lares da 
esmagadora maioria dos brasileiros são fatores determinantes_ da grave si
tuação social em que nos encontramos. E, quem sabe, Sr. Presidente, Srs. Se
nadores não se concluirã que a raiz desse grave problema que intranqt.tiliza o 
nosso povo, sobretudo nos grandes centros urbanos, é o modelo econômico 
concentrador e elitista que hã tantos anos vigora no país, levando ao subem
prego e ao desemprego, milhões e milhões de brasileiros. 

Sr. Presidente, antes de terminar este pronunciamento que- se prendem à 
adoção ou não no Brasil da prisão cautelar que, corno disse, ainda se trata de 
um resquício do autoritarismo no Brasil,- desejo ti-azer ao conhecimento da 
Casa uma nota que foi entregue, hoje à tarde à Liderança do bloco do PMDB 
rio Senado Federal, emitída pela Direção da União Nacional dos Estudantes 
e que bem reflete a situação de intranqUilidade que ainda de certo modo vive
mos neste Pais. 

Lembro-me de que o ex-Líder do MDB na Câmara, Laerte Vieira, ao 
justificar sua adesão ao Partido Democrático Social, alegou que o fazia por~ 
que já se havia restaurado no Brasil o estado de direito. 

Mas, Sr. Presidente, se atentarmos para a situação brasileira; se verifi· 
carmos o que ainda se encontra na legislação, em matéria de normas que aco
bertam a ação arbitrária do Governo, como se dá, por exemplo, com a Lei de 
Segurança Nacional que apesar de reformulada, continua sendo um diploma 
legal draconiano, que de maneira alguma pode ser saudada como um instru
mento de ordem democrática; se olharmos o que se passa, no campo político, 
com a Lei Falcão que continua presente, proibindo o debate sobre problemas 
políticos através do rádio e da televisão, chegaremos claramente à conclusão 
de que estamos ainda muito distantes do estado de direito democrático, pois 
inclusive ainda não temos eleições diretas para Presidente da República, para 
Governadores, para todos os Senadores, para Prefeitos. Os Deputados e Se
nadores ainda estão sujeitos a denúncias, pela prátiCa de crimes contra a segu
rança nacional, ao usarem a tribuna, por iniciativa de um homem da" con
fiança do Presidente da República que é o Procurador-Geral da República. 
Então, Sr. Presidente, vivemos ainda urnasituação de excepcionalidade. Daí 
porque o PMDB achou por bem, ao se organizar, insistir em que somos ainda 
uma frente de oposição. Procuramos congregar sob o nosso programa, sob as 
nossas bandeiras, todos aqueles homens bem intencionados e todos aqueles 
democratas que acham que o Brasil es~á ainda longe de ser plenamente demo
cratizado, e que querem continuar essa luta até a sua vitória final. 

A nota que irei ler agora, para ser transcrita nos anais do Senado~ Fe~ 
dera! denuncia arbitrariedades clamorosas que estão sendo praticadas contra 
a juventude brasileira, que ainda há pouco foi saudada no discurso do Líder 
Jarbas Passarinho, em cujo teor se afirmou inclusive que a União Nacional 
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dos Estudantes fora reconhecida coino eiltidade CIVIl, o que amda e mais gra
ve, porque não a estão respeii3rido na prática dos fatos. 

Antes, Sr. Presidente, deixo aqui, em nome-da Lideranç-a do nosso bloco, 
o mais veemente protesto contra eSsas arbitrariedadeS. E conclamo o Gover
no, pela sua Liderança, para que tome providências a fim de assegurar a plena li
berdade àqueles que tentam se organizar pacificamente, na União Nacional dos 
Estudantes: 

Eis o documento, na sua íntegra: 

NOTA DE REPÚDIO 

A sede da UNE na Praia do Flamengo no Rio de Janeiro estã 
tomada pela policia. O Vice-Presidente da Região Norte, colega 
Sérgio Carneiro recebe ameaças de morte pelo telefone, numa tenta
tiva de intimidar a ação de nossa entidade que exige a apuração de 
responsabilidade do assassinato de um estudante da UFPA na sala 
de aula por um agente da polícia federal. 

Protestamos veemente e conclamarnos à Nação que nos apóie 
como sempre o fez, neste instante que a Ditadura Militar atenta no
vamente contra as liberdades democráticas. 

Temos o direito a ver nossa entidade reconhecida e legalizada, e 
de volta a sede que nos foi roubada pelos que promoveram a quarte
lada de abril de 64. A sede da Praia do Flamengo é um símbolo dos 
estudantes e do povo brasileiro que lutaram contra o nazi-fascismo, 
e pertence aos estudantes por ato do própriõ Presidente da Repúbli
ca, Getúlio Vargas. 

Exigimos respeito aós estudantes e à nossa Díretoria. Já é hora 
dessa Ditadura saber que a sua vontade não consegue mais suplan
tar a do povo, que unido cada vez mais se agiganta para botar um 
ponto final a isso tud_o. 

A UNE acredita nisso. Por isso não se intimida e luta sem ceS
sar e sem se intirriidar: 

- RECONHECIMENTO E LEGALIZAÇÃO DA UNE 
-A SEDE DA PRAIA DO FLAMENGO AOS ESTUDAN-

TES 
FIM DAS INTIMIDAÇOES AO COLEGA SÉRGIO CÁR

NEIRO, VICE-PRES!DENTE DA REGIÃO NORTE. 
- PELAS LIBERDADES DEMOCRÃTICAS. 
Brasma, DF, 4 de março de 1980.- Marcelo Barbieri, Vice- Pre-

sidente da UNE. -

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) --Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. HUMBERTO LUCENÃ (PB)- Pois não. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Naturalmente, respeito o direito inte
gral de V. Ex• ler o que acaba de ler. t pena que seja pela voz de um homem 
como é V. Ex•, que recebe de todos nós o testemunho de maior apreço à qua
lidade de homem público, pena que seja a voz de V. Ex• utilizada para leitura 
de coisa tão ominiosa. Em primeiro lugar, devO diZer -a V. Ex• que a morte de 
um estudante no Hcampus" universitário da Universidade Federal do Parâ de
correu de puro acidente. Não houve a menor conotação de ordem política. 
Por mais esforço que faça o grupo sempre interessado na exploração dos ca
dáveres para os seus fins cruêis dC natureza ideológica, o fato está restrito ex
clusivamente a um acid ... nte. Um aluno, que era também policial, da Polícia 
Federal, obrigados que sã-o eles a andar permanentemente armados, caindo a 
sua arma, batendo ao chão, disparou e, acidentalmente, matou um colega. 
Esse fato, se ocorresse com qualquer outra pessoa que não fosse um policial 
ou não fosse alguém ligada à sustentação da ordem neste País, teria passado 
despercebido ou, pelo menos, nos limites de uma ocorrência dessa natureza. 
Ao lado disso, explora-se esse cadâver e V. Ex• acaba de ler referências à dita
dura militar, a ditadura que está permitindo que V. Ex•, como Senador da 
República, eleito em eleições limpas nesta suposta ditadura, use a palavra 
para ler essa mensagem. Era o reparo que eu pe~i~~a-~_ V, Ex• que me permi
tisse inserir no seu discurso; -- -

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Quanto ao aparte de V. Ex•, res
pondo que estou aqui cumprindo um dever de Senador da Oposição. Ne
nhum de nós, do PMDB, procurado por elementos representativos da classe 
estudantil, que, queira ou não queira o Governo, organiza, hoje, abertamente 
a União Nacional dos Estudantes, que inclusive já realizou congresso em Sal
vador, na bahia, durante cerca de três dias ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Só que não é queira ou não queira o 
Governo; ê porque quis o Gover"no; quis, permitiu, admitiu mas dentro exclu
sivamente da posição que o Governo tomou: ê uma entidade de direito priva
do. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mas inclusive o Governo não a 
tem reconhecido como tal. 

O Sr. Jarbas PassafiDho (PA) ....:. Nâõ, não~- .. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- A ilegalidade da UNE é procla
mada diariamente pelas autoridades governamentais. Sabe V. Ex• que o Go
ver-nO não a· Considera órgão Í'epreSentativo dos estudantes ... 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Perdão, parece-me que há um equívoco 
básico: ela não é reconhecida como a entidade representativa da organização 
universitária. E não é, porque não está na lei; a lei não levou a verticalização 
até o plano federal e, nos Estados, parou nos diretórios centrais dos estudan
tes. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Mas os estudantes entendem 
que a verdadeira entidade representativa de sua classe é a União Nacional dos 
Estudantes. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Esse é outro assunto. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Aí estão os fatos conspirando 
contra a lei. 

Mas eu quis apenas fazer sentir a V. Ex• que em nenhum momento sinto
me diminuído em ler uma nota como esta. Pelo contrário, sinto-me engrande
cido porque estou sendo um porta-voz da juventude brasileira. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- V. Ex• não se sente diminujdo. Os seus 
cOlegas do Governo é que se sentem constrangidos de vê-lo utilizado para 
esse fim, porque quando V. Ex• diz que estâ sendo o porta-voz dos estudan
tes, V. Ex• estâ pensando que está representando coletivamente os milhões de 
estudantes brasileiros, mas na verdade trata-se de uma representação parcial, 
de uma utilização pantletâria, uma linguagem panfletãria dessa natureza, que 
coraria qualquer um de nós de compará·la com a verdade, quando fala nessa 
ditadura- militar fascista que está aí. · 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Não poderia ser outro o enten
dimento de um porta-voz do Governo, de um Lídú do Governa corno é V. 
Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Comecei dizendo a V. Ex• que respeita
va a sua posição. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Pois não. E eu estou certo de 
sua compreensão. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Mas, tenho, evidentemente, como 
Líder, de discordar, e como pessoa que o admira, vê--lo muito constrangido 
nessa posição. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mas, não se iluda, nobre Sena
dor. Realmente essa nota representa o pensamento dos milhões de estudantes 
brasileiros, que estão se organizando na UNE-. 

Concedo o aparte ao nobre Senador Paulo Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Parece que foi dito que a União Nacional 
dos Estudantes era urna sociedade civil. Ao que sei, ela sempre foi uma socie
dade civil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Ouço novamente V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA) - Perdão. Na organização universitária 
de outrora, a União Nacional dos Estudantes era uma organização de cúpula; 
evidentemente, sempre uma soCiedade civil, mas uma organização de cúpula, 
representativa dos estudantes brasileiros. Posteriormente, com a Lei Suplicy, 
desapareceu a entidade federal e ficaram as entidades estaduais, como cúpula. 
Então, eram as uniões estaduais de estudantes. Agora, com a legislação recen
temente votada e sancionada, a representação estudantil pára no DCE; o Di
retório Central dos Estudantes é o último _escalão hierárquico da represen
tação estudantil. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- E uma representação oficialmente reconhe-
cida, o que não quer dizer ... 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Concedo o aparte a V. Ex• 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Sim, legalmente. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Ouço V. Ex• 

O Sr. Paulo Bi-ossard (RS) - ... que, conio sociedade civil, em conse
qUência do direito de associação, ela não possa existir regularmente. 
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O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- Mais uma vez permito o aparte 
do Líder do Governo. 

O Sr. Jarbas Passarinho (PA)- Mas, isso, inclusive, não estava em dis~ 
cussão. O que está em discussão é uma linguagem panfletária utilizada que o 
nobre Senador Lucena achou de seu direito e seu dever ler; direito, é indis
cutível; quanto a dever, nós lastimamos que ele assim o entendesse, porque é 
tão ridícula no texto, que ela é desmoralizada pelo fato público. Então, falar 
nesta altura dos acontecimentos, de ditadura militar fascista, explorar, como eu 
salientei ao nobre representante da Paraíba. uma morte acidental no cam~ 
pus universitário do Parâ, para fazer disso uma caixa de ressonância, um tam
bor de natureza ideológica! Então, a mim parece que é um recurso um pouco 
desonesto. 

eram sonegadas, mas hoje, finalmente, foi confirmado que foi o próprio Te
souro Nacional, por motivos ainda desconhecidos, quem ordenou essa venda 
tão vultosa e feíta de maneira tão insólita. 

A finalidade - como eu disse - ainda é desconhecida do País. Fala-se 
que, talvez, a operação se destinasse a cobrir um deficit de caixa do Tesouro, 
o que não parece provãvel de vez que, segundo as informações que tenho, du
rante o mês de fevereiro, realizou-se um superavit de caixa no Tesouro de or
dem de 7 bilhões de cruzeiros. 

Nestas condições, fiCa toda a Nação perplexa, na ignorância das razões 
que teriam determinado essa venda de ações tão vultosa por parte do Tesouro 
Nacional. 

O Ministro da Fazenda, que seria a autoridade capaz de fornecer os es~ 
Ciafecirnentos, negou~se, simplesmente, negou~se a prestar qualquer decla-

0 SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - V. Ex• já foi um estudante. ração. qualquer informação, dizendo, sustentando apenas que não teria havi
como todos nós o fomos, e sabe que a linguagem_ dos jovens sempre foi eSsa. do nenhuma irregularidade na operação em causa. S. Ex•, como todos sa
Não é nenhuma novidade, Senador Jarbas Passarinho. . bem, é um especialista do silêncio, é um expert do silêncio. Certamente, não 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Permite um aparte, nobre Senador? 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Pois não. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Pelo que sei, o que a nota denuncia é uma 
ameaça a um dirigente estudailtil do Estado do Pará, que estaria interessado 
em investigar a morte do seu colega. Isto é o que a nota denuncia. Agora, se 
aquela morte foi acidental ou não, creio que hão estâ em debate. E. o que pude 
ler. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - A nota faz três denúncias im
portantes. A primeira ê a de que a sede da UNE, na Praia do Flamengo, no 
Rio de Janeiro, está tomada pela polícia. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Mas, isso todos os jornais publicaram. Que 
haveria uma bomba lã colocada. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB) - Perfeitamente. 
Segundo, o Vice-Presidente da Região Norte, o estudante Sérgio Carnei

ro, recebeu ameaça de morte por telefone, "numa tentativa de intimidar a 
ação da entidade, que exige a apuração de responsabilidade do assassinato de 
um estudante da Universidade Federal do Parâ, na sala de aula, por um agen
te da Polícia. federal''~ 

Agora, cabe ao inquêrito policial que, naturalmente, está sendo feito, 
elucidar se, realmente, foi ou não o representante da Polícia Federal que as
sassinou o estudante. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Claro. E se foi acidental ou não. 

O SR. HUMBERTO LUCENA (PB)- O fato ê que os estudantes estão 
denunciando e nós, Sr. Presidente, que representamos o povo, nesta Casa, 
nós da Oposição, que temos o dever supremo de zelar pela _ordem democráti
ca neste País, não tínhamos senão o dever de trazer ao conhecimento do Se
nado e da Nação esses lamentáveis e graves acontecimentos. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão MUller) - Concedo a palavra ao nobre 
Senador Roberto Saturnino. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Tenho manifestado, ultimamente, com freqUência, em entrevistas e em 
declarações à imprensa, uma grande preocupação com uma dissolução que 
observo nos padrões de comportamento das autoridades brasileiras, que ado
tando aquela filosofia, segundo a qual o Governo é uma entidade eminente
mente aética, promOveram e promovem ainda o chamado mito da competên
cia, confundindo esse atributo com o da esperteza, iii ada ao desconhecimen~ 
to de exigências de natureza ética. 

Confirmando, Sr. Presidente, as razões dessas preocupações que, deres
to, não São minhas somente, são de grande número de brasileiros, confirman
do as razões dessas preocupações, dizia eu, verii aO conhecimento público um 
caso ainda não totalmente desvendado, mas que jã se afigura, nitidamente, 
como mais um grande escândalo financeiro, deste Pais. 

Foram vendidas, Srs. Senadores, em-três dias apenas, na Bolsa deVa
lores do Rio de Janeiro, 131 milhões de ações preferenciais da Companhia 
Vale do Rio Doce, sendo 98 milhões dessas ações vendidas em um só dia, em 
uma Só Bolsa, por intermédio de uma só corretora, representando esta ope
ração mais de 6% - precisamente 6,2% - do total desses papéis daquela 
grande companhia brasileira. 

Hoje, e somente hoje, sabe-se que foi o Tesouro Nacional quem ordenou 
essa operação. Até ontem, dizia-se que era uma entidade pública, que poderia 
ser uma entidade como a Caixa Econômica ou o BNDE. mas as informações 

por mediocridade, sabe-se que o Ministro Galvêas é um homem de oração 
bastante lógica e articulada. Seria, talvez, por ainda estar imbuído daquele 
preceito que tem vigência, talvez, ainda em alguns setores mais retrógados da 
iniciativa privada, segundo o qual, o segredo é a alma do negócio. S. Ex• se 
esquece, entretanto, que em negócios públicos, que no trato de dinheiro 
público, o segredo não é admissível. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - Muito bem! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- E a Nação exige o esclareci
mento e a informação completa das razões que determinaram essa operação e 
da finalidade a que se destina o valor obtido com a venda tão vultosa das 
ações da Vale do Rio Doce, 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- E ainda tem mais, se me permite o nobre 
Senador, segundo todos os jornais publicaram, indagado a respeito, S. Exf se 
!imitou a responder: .. E é para entender?" 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- "E é para entender?" A ex
pressão foi esta e está repetida em Vários jornaís no dia de hoje ... E é para en
tender?" 

___ O_Sr._P_~:.~ulº_Btos.sard_(RS)- "E é para entender?" Quer dizer: dispõe-se 
de um valor, dessa importância, um valor que pertence à Nação brasileira, 
pelo que se sabe, dispõe-se dessa forma e à Nação não se presta conta alguma 
e ainda se pergunta se o assunto é pars ser entendido. O nobre Senador Jarbas 
Passarinho, na sua oração de ontem, disse que responderá todas as acusações 
que foram feitas ao Governo. S. Ex• terá que ocupar a tribuna creio que to
dos os dias, porque o Governo, que deveria prestar as informações em pri
meira mão, em primeiro lugar, pelo que se vê, ilinda não aprendeu que isto é 
dever seu e vai forçar o seu eminente Líder a um trabalho dobrado nesta Casa. 
Exatamente esses silêncios que dão margens a- suspeftas, pOr vezes injustas, 
mas, pelo menos fundadas, exatamente pelo modo como as coisas se desen~ 
volvem. Em qualquer país Parlamentar, o Ministro estaria aqui para dizer, o 
que fez, por que fez, para que fez, se é que as razões são confessáveis. Em 
qualquer país! Agora, aqui, não: o- Ministro é o todo-poderoso, que não se 
digna de dar satisfações ao poVo brasileiro. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Muito oportuno o aparte de 
V. Ex•, ressaltando, realmente, esse comportamento incompreenssível que se 
enquadra dentro daquela linha de conduta que vem sendo estranhada não só 
pela Oposição, mas por todos os setores responsáveis deste País. 

O Sr. Leite Chnes (PR) - Senador, V. Ex• me permite? 

O _SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Com muito prazer. 

O Sr. Leite Chaves (PR) - Uma das críticas mais ferinas que vi sobre 
este caso está num dos jornais de hoje. Um jornaliSta, um articulista, não en
tendendo também o sentido, saiu-se com esta -não sei se V. Ex• viu- disse 
que havia um cidadão que .. boatava", sobre tudo - isso, num pais imagi
nário. Então, o governo resolveu mandar fuzilá-lo. Houve a cena do fuzila
mento com balas de fes~im. Então, ele não foi morto e saiu divulgando que a 
situação era tão g-rave que esse governo imaginário nem sequer possuía mais 
munição. E ele pergunta; não será falta de dinheiro do Tesouro? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Tem toda a razão o aparte de 
V. Ex•. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) --Se for o caso vamos convir que é uma si
tuação falimentar. Se é necessário se recorrer à venda de ações da Vale do Rio 
Doce, para fazer dinheiro, ora, vamos convir que ... 
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O Sr. Henrique de La Rocque (MA)- Nobre Senador, permite V. Ex• 
um aparte? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Pois não. 

O Sr. Henrique de La Rocque (MA) - Na ausência do Líder Senador 
Jarbas Passarinha - e o seu nome foi citado, c bem citado pelo honrado 
Líder Senador Paulo Brossard - cabe-nos esclarecer que o prometido pela 
Liderança do Governo será cumprido. Mas, V. Ex• é o primeiro a reconhecer 
que um assunto dessa relevância só pode ser respondida com dados concre~ 
tos; as palavras pouco valem diante de um fato que V. Ex• traz, de indiscutí~ 
vel importância e relevância. De modo que a Liderança solicita a V. Ex• que, 
num prazo curto e razoável, permita que ela traga ao Plenário da Casa as ex
plicações cobradas por V. Ex•, no exercício do seu mandato, e cobradas, 
também, e sempre de uma forma nobre e digna, pelo Líder Senador Paulo 
Brossard. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Corno.disse, o nobre Senador Jarbas Pas
sarinho terá o trabalho que deveria caber aos Ministros de Estado, no caso ao 
Ministro da Fazenda. Mas, de qualquer sorte, ou pela voz do Senador Jarbas 
Passarinho, ou pela voz do Ministro da Fazenda, a Nação tem o direito de sa~ 
ber o que foi feito, por que foi fi::itO, para que foT-feito. 

O Sr. Henrique de La Rocquc (MA)- E V. Ex• constatará que isto vai
se dar. O Líder Senador Jarbas Passarinho trará ao conhecimento de V. Ex• o 
que lhe foi cobrado n_es_te instante. 

O SR. ROBERTO~SATURNINO (RJ)- Nobre~ Senador Henrique de 
La Rócque, de nossa parte, V, Ex• e a bancada a que V. Ex• pertence podem 
contar com esta compreensão e com esta tolerância na espera de urna infor~ 
mação que, certamente, sabemos nós, serã dada. 

O que nós não compreendemos ê que os MiniStios, o Presidente do Bavn
co Central, o Presidente da Com·issão de Valores Mobiliários, istci ê, as auto
ridades governamentais, que têm a informação preeisã, no mOinento, negani~ 
se a dar esta informação quando instados, quando solicitados pela imprensa, e 
com esta negativa produzem, inegavelmente, inquestionavelmente, um dano 
de caráter desmoralizante sobre instituições como a Bolsa de Valores, como a 
própria ComiSsão de Valores M6biUários. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - E é um dano ao próprio Governo. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) - E é um dano irreparável de 
certa forma; mesmo que as explicações venham a ser dadas posteriormente, o 
efeito psicológico foi produzido. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - É verdade! 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- E nos fenômenos de natureza 
económica e fin8.riceira a componente psicológiCa ê uma componente impor
tante. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Sem dúvida alguma. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Mas continuo, Srs. Senadores. 
estranhando detalhes dessa operação. Qualquer que tenha sido a razão moti
vadora desta ordem do Tesouro Nacional, que, como disse, não foi explicada, 
mas qualquer que tenha sido a razão, ela deu aos cofres públicos um prejilfzo 
superior a 200 milhões de cruzeiros; basta confrontar, cotejar as cot3.ções mé
dias das ações preferenciais da Vale do Rio Doce, nos dias ante.riores e poste
riores à realização da grande venda, da venda maciça; Cotejar essas coti.\ções 
médias com o valor das ações vendidas nessa operação do dia li, de terça
feira última, para se vúlficar a magnitude desse prejUízO, um prejuízo real e 
concreto para os cofres públicos, ·para o TeSouro NaCional, por conseguinte. 

Na semana passada, a cotação média das ações preferenciais da Vale do 
~io Doce foi de 5.28 cruzeiros por ação. A cotação posterior do dia li, ao dia 
da operação maciça, nos dOis dias posteriores, anteontem e ontem, foi rCspec· 
tivamente de 5.32 e 6.20, e a cotação de hoje, lamentavelmente, eu ainda não 
tenho. Mas a operação do dia II, exatamente pelas suas características de 
venda maciça, em um só dia de um tão grande lote de ações, evidentemente, 
baixou o preço das ações e o valor de venda f6i di:. 4.65 cruzeiros por ação. 
Isso significou, exatameflte pelas características de ·realizar-se em um- só dia, 
em uma só bolsa, através de uma só corretora, um prejuíZo para os cofres 
públicos superior a 200 m"ilhões de cruzeiros. 

Sr. Presidente, continuo: a venda foi realizada por uma única corretora, 
a Corretora Ney Carvalho, que por coincidência pertence ao Presidente da 
Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, o Sr: Fernando de Carvalho, que tam~ 
bém coincidentemente nada teve a declarar quando indagado pela imprensa, 
referiu-Se apenas a -questõés de foro ífltimo; Segundo ele, estava tudo correto, 
nada havia que estranhar, era simplesmente uma questão de foro íntimo que 
se colocava em pauta. 

Ainda mais, Sr. Presidente: as determinações da Comissão de Valores 
Mobiliários, através da sua Circular n9 303, foram flagrantemente descumpri
das, jã que esta circular diz claramente que, quando se realizam operações 
através de entidades públicas, Tesouro Nacional, entidades de administração 
direta ou indireta, ou empresas estatais, ou quando se realizam operações em 
montantes significativamente superior à média dos montantes dos dias ante
riores, ou, ainda, quando se verificam operações a preços significativamente 
díferentes das médias dos preços realizados nos dias anteriores, em qualquer 
um desses casos, a operação deve ser precedida de um registro especial e de 
ampla informação ao público em geral, aos investidores e às próprias correto
ras em particular. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- Se isto obriga a qualquer particular, como 
poderá deixar de obrigar o Governo? Corno pode o Governo descumprir essa 
norma que ê de caráter geral~ 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Poi; bem, essas informações 
não foram prestadas; nenhum outro corretor, nenhum outro participante no 
mercado de ações daquele dia soube que se realizaria_operação desse valor, 
quando, por uma qualquer dessas três razões, a operação deveria ter sido pre
cedida de registro e de ampla informação, pois as três razões se acumularam e 
as informações não foram prestadas. Por conseguinte, houve desrespeito fla
grante das determinações da Circular ·nl' 303 da COmissão de Valores Mobi~ 
liãrios. E a Comissão de Valores Mobiliãrios nada fez, absolutamente nada 
fez, tendo o seu presidente Jorge Hilário Gouveia Vieira declarado que não 
tinha havido qualquer irregularidade. Ele declarou isso anteontem para, no 
dia seguinte, isto é, ontem, desdizer-se e reconhecer que houve, apenas colo
cando a culpa sobre a coretora e não sobre o Tesouro Nacional, que foi a en
tidade que ordenou a realização das operações. 

O Sr. Paulo Brossard (~S)- Sobre isso, se me permite, cai o silêncio mi
nisterial. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Sobre isso cai o silêncio minis
terial, deixando a Nação perplexa, cheia de dúvidas, cheia de graves apreen
sões. 

Vou adiante, Sr. Presidente. A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro não 
suspendeu as negociações das ações da Vale do Rio Doce naquele dia, naque
la terça-feira, dia 11, como deveria ter feito, de acordo também com as deter
minações da Comissão de Valores Mobiliários, quando diz que quando uma 
das bolsas do País suspende a negociaçãO de aÇôes ·de Ciu3.lquer empresa, to
das as outras bolsas, imediatamente, devem fazer o mesmo, até que a situação 
seja esclarecida. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - E isso tem ocorrido. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Pois bem. A Bolsa de Valores 
de São Paulo suspendeu as operações de venda das ações da Vale do Rio 
Doce naquele dia 11. Imediatamente as Bolsas de Valores de Belo Horizonte 
e de Porto Alegre fizeram· o niesrno. Mas a Bolsa de Valores do Rio .de Janei
ro negou-se a suspender as operações, em consonância com o que determina a 
Comissão de Valores Mobiliários. E mais ainda: algo extremamente estra
nho, muito estranhável, profundamente estranhável, Sr. Presidente, houve 
um telex do Banco Central para a Bolsa de São Paulo, um telex curto,lacôni~ 
co, sem explicações. ordenando à Bolsa de São Paulo que reabrisse as nego
ciações das ações da Vale do Rio Doce naquele dia. t absolutamente incom
preensível e inaceitável, um procedimento dessa natureZa, quando o contrário 
deveria ter ocorrido, a Bolsa deveria ter suspendido imediatamente as nego
ciações das ações da Vale do Rio Doce. Mas não, a Bolsa do Rio não suspen
deu e a Bolsa de São PaUlo foi ordenada, for -inStada, por telex do Banco 
Central, a retomar as negociações daquelas ações. 

Ora, Sr. Presidente, coincidentemente, também, este fato, cercado de 
muitas coincidências, neste: mesmo dia dois diretores da Comissão de Valores 
Mobiliários, Srs. Geraldo Hess e Emanuel Sotelino apresentaram seus pedi
dos de demissão em caráter irrevogáveL 

Pois muito bem, Srs. Senadores, a Bolsa do Rio de Janeiro, depois de 
alertada a opinião pública pelas notícias da imprensa, resolveu, então, abrir 
um inquérito; inquérito este cUjo -resultado o seu superintendente, o Sr. Luiz 
Tápias, afirma que serão demorados- Porque há investigações a fazer em 
periodos anteriores, o que retardará muito a conclusão dos trabalhos desse 
inquériCo. E mais, acreScenta que a Bolsa do Rio ·de Janeiro não tem nenhum 
compromisso, nenhuma obrigação de publicar esse relatório, isto é, o resulta~ 
do desse inquérito. São declarações textuais do Sr. Luiz Tãpias, Superinten
dente Geral da Bolsá do Rio de Janeiro, na imprensa de hoje. 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - :t: sigiloso o inquérito? 
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O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- t sigiloso. 

O Sr. Paulo Brossard (RS)- É sigiloso como o inquêrito do adubo paw 
pel. Ele foi decretado sigiloso por ordem do Sr. Ministro da Justiça. Do sigilo 
em sigHo,-"o povo brasileiro vai sendo espoliado. De siS:ilo em sigilo, a:·aUt-oriw 
dade pública vai sendo desmoralizada. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ) - O Jornal do Brasil. de hoje, 
publica um editorial realmente magistral, realmente antológico, intitulado 
Um escândalo. Não posso deixar de Jêwlo, para que conste deste meu pronunw 
ciamento de hoje: 

UM ESCÂNDALO 

"Na terçawfeira da semana passada, dia 1 I, foram negociados 
98 milhões de ações da Vale do Rio Doce, na Bolsa do Rio. Já na 
sextaRfeira anterior surgira um forte indicio de anormalidade: foram 
negociados 21 milhões de ações. Tratava·se de uma elevação evidenw 
temente excepcional, pois, nos II dias anteriores, não tinha sido suw 
perior a 7 milhões o volume diário de negociações com papêis da 
Vale. 

CaracterizouRse, assim, uma sucessão de operações do tipo 
block-trade, ou seja, a venda ou compra de um grande lote de ações, 
num número reduzido de transações. Diz a Instrução 303 da CVM 
-Comissão de Valores Mobiliários- a outrora .. polícia do merw 
cado", que, toda vez em que se desejar negociar "lotes sensivelmen
te maiores do que os da mêdia", a operação, com todos os seus deta
lhes, inclusive a informação sobre quem vende ou compra, em nome 
de que cliente, deve ser registrada na Bolsa. Marcar-seRâ, então, a 
data da operação, para que todos os investidores e corre'tores pos
sam ser informados e possam preparar--se. A venda ou compra de 
um "lote sensivelmente superior à média" altera a vida de qualquer 
investidor, ainda mais de uma blue-chi'p, como é o caso da Vale. 

Pois bem, as volumosas operações com aÇões da Vale não fo~ 
ram registradas em Bolsa. Não se sabia de nada, oficialmente -
nem a CVM, que foi criada para saber de tudo o que se passa no 
mercado. Nem a Bolsa como instituição, embora seu presidente, na 
qualidade de acionista de uma corretora, tivesse sido contemplado 
com- a-doce----resp-onsa-b-iUdade-de-caa.du-zir • em -nome do-propr-ietário
das ações, toda a operação de block-trade. Pior ainda: o vendedor 
foi a· União, através do Ministério da Fazenda e do Banco Central, 
que resolveu fazer caixa para financiar um p'rojeto desprovido de 
fundos. 

Um escândalo. 
Errou a CVM. Primeiro, porque descobriu tarde que se come

tia uma irregularidade. 
-porque o seu presidente, na véspera havia declarado que não ha
via nenhuma irregularidade, só no dia seguinte ê que a reconheceu 
publicamente -

..... Segundo, porque não ordenou a suspensão das operações 
com ações da Vale, nem interceptou uma ordem direta do Banco 
Central para a Bolsa de São Paulo, mandando revogar a decisão de 
suspender as negociações. Errou muitO m8is ainda seu presidente, 
quando na safda de uma entrevista com o Ministro Ernane Galvêas 
declarou que não havia nenhuma irregularidade. Não importa se a 
decisão de registrar um block-trade seja das Bolsas ou da CVM. Im
porta é que não houve o registro. E isto é uma irregularidade. Errou 
o Presidente da CVM, quando afirmou que foi tudo feito em nome 
do superior interesse do Governo. Erro típiCo de burocrata. O supe
rior interesse 'ê o da sociedade, no caso representada pelos milhões 
de investidores que não tiveram acesso a uina informação privilegia
da que, agora se vê, só era compartilhada pelo Governo (o Ministro 
da Fazenda e, talvez, a diretoria do Banco Central) e uma forte cor
retora carioca. Errou o Presidente da CVM, quando se eximiu da 
responsabilidade de anunciar sua irrevogável demissão, na entrevis
ta que conc-edeu ao deixar, anteontem, o gabinete do Ministro da 
Fazenda. Pois, no episódio, o Ministro comportou-se como se a 
CVM não existisse. O que, naquelas circunstâncias, é o mesmo que 
comportar-se como se o mercado de ações não existisse. 

Errou o Presidente da Bolsa de V.gfoies-do Rio (incidental
mente, acionista da corretora que usufruiu da doce responsabilidade 
de conduzir, em surdina, toda a operação), porque desrespeitou, 
primeiro, o código de é!tica que regula suas relações com os investi
dores: como confiar na Bolsa e no mercado, se o Presidente da Bolsa 
não cumpre a Lei e não dâ ciência de uma operação desta enverga-

dura a todo o mercado? Rompeu o código que regula sua relação 
com os outros corretores, pois, portador de uma preciosa fnstde in
jormatüm, confiscou-a deles também. Errou o Presidente da Bolsa 
porque, se preferiu fazer um bom negócio para sua firma, desonrou 
o cargo público que ocupa. Não o merece. 

Errou o Governo, seja o Ministro da Fazenda, seja o Presidente 
do Banco Central. Primeiro, porque não cumpriu a Lei, informando 
ao mercado da operação que pretendia realizar. Errou porque con
fiscou a informação da CVM, urna instituição subordinada ao Mi
nistério da Fazerida, que se deu conta da anormalidade como qua!R 
quer leigo: pela simples observação estatística do movimento das 
ações da Vale, naqueles dias trágicos. Errou o Ministério da Fazen
da (e o Banco Central) porque menosprezou o mercado de ações, 
não o levou em conta, não reconheceu sua importância, nem o seu 
papel de urna instituição crucial para o sistema capitalista. O Minis
tério da Fazenda enxovalhou o mercado de ações. Por fim, errou o 
Ministério da Fazenda quando deu preferência, sabe-se lá por que 
motivos, a um único corretor para gerir as·operações. Por que aque
la corretora? Por que não outra? Serâ porque um de seus diretores 
acumula a responsabilidade de presidir a Bolsa do Rio, sem nenhum 
desconforto moral? Pois, exatamente por esse motivo, se motivos 
éticos tivessem sido levados em consideraÇão, essa corretora deveria 
ser considerada suspeita. 

O resultado desta deplorável operação é que a CVM fechou an
teontem. Sua autoridade politica é, neste momento, nula. Seu presi
dente tem o dever moral de demitir-se. Não pode dirigir uma orga
nização fechada pelo próprio Ministério a que serve. 

Sr. Presidente, abro um parêntesis aqui na leitura desse editorial, corno 
eu disse, magistral... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - E V. Ex• disse muito bem: antológico. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Antológico, para dar ênfase a 
esse aspecto. 

Lembro-me dos ates que presidiram a Comissão de Valores Mobiliários, 
há pouco tempo atrás, uma idêia respeitável, sob todos os pontos de vista, 
uma idéía bem defendida por homens muito respeitáveis deste País, como o 
Minis-t-ro- Ot-ávio- -Bulhões,- -q-ue-ser-i:a-,--dtgamos--a-ssim~- --aq nela -entidade-que de 
uma vez por todas iria dar tranqUilidade ao investidor que coloca a pou
pança ... 

O Sr. Paulo Brossard (RS) - E segurança. 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Que iria dar tranqUilidade e 
segurança ao investidor que -traz a sua poupança ao mercado de ações. Por 
que? Porque já no passado houve aquelas ocorrências que caracterizaram o 
chamado cr~que da Bolsa- por coincidência na gestão do Ministro Delfim 
Netto, anos atrás, período durante o qual se incentivou tão artificialmente as 
operações das Bolsas de Valores e quando os preços das ações atingiram 
nfveis estratosfêricos, a que, inevitavelmente, se seguiu o que tinha que acon
tecer, a queda vertiginosa de tod_os os preços, com prejuízos incalculáveis 
para milhões de brasileiros que aplicavam lã pequenas poupanças. Para evitar 
que episódios corno esses se repetissem, criou-se a Comissão de Valores Mow 
bíliârios, que devia ser presidida por uma alta autoridade moral. E para quê? 
Para impor a regra do respeito, da seriedade e dar segurança para os peque
nos investidores. Pois é esta, exatarnente esta entidade, a Comissão de Valo
res Mobiliários que, desrespeitando a lei, ignorando as suas próprias determi
nações, como diz o Jornal do Brasil, fechou anteontel'I).. Lamentavelmente, a 
sua autoridade moral caiu a zero e ela, efetivamente, não terá condiÇões de 
cumprir a sua finalidade, os objetivos para- os quais foi criada. 

Mas, continuo, Sr. Presidente, com o editorial do Jornal do Brasil: 

"Outro resultado desta nefanda transação é que o mercado de 
ações teve sua reputação tragicatnente abalada. O presidente da Bolsa 
do Rio tem o dever moral de demitir-se. Não pode zelar pelos interes
ses do mercado, depois de comportar-se como um simples agenciador 
de negócios em beneficio próprio." 

Refere-se o editorial a esse senhor ciue disse que tudo se tratava de foro 
íntimo e que ele não tinha nada a declarar. Continua o Jorltal do Brasil: 

.. Mais uma conseqüência funesta: chegouwse à lamentável con
clusão de que o Ministério da Fazenda ·contempla o mercado de 
ações com um gélido menosprezo. Porém essa constatação não bas
ta. Nem basta a tíbia entrevista que seu titular concedeu ontem." 

Repito, "nem basta a tíbia entrevista que seu titular concedeu ontem" 
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"Todo esse episódio continua envolto na mais espessa bruma 
de .suspeitas. É impOssível úmtar rccõri5tilU1-Io sem imaginar que in
teresses subalternos tenham predominado em algumas decisões." 

Repito, "é imPossível tentar reconstituí-lo sem imagiriilr que interesse su
balternos tenham predominado em algumas decisões. 

"Portanto, é da absoluta responsabilidade do Ministro da Fa
zenda- mesmo depois de lacrar a CVM- divulgar tudo. A socie
dade- e o mercado de ações- exige todos os_ detalhes desta ope
ração. Para que se apure, inclusive, a responsabilidade de funcio
nários públicos que manipularam o patrimônio da União à margem 
da lei. 

Queremos toda a verdade sobre este escândalo." 

Sr. Presidente e Srs. Senadores ... 

O Sr. Humberto Lucena (PB)- V. Ex• me permit-e; nõbfe Senador? 

O SR. ROBERTO SATURNINO (RJ)- Com muita honra, nobre Se· 
nador Humberto Lucena. 

O Sr.--Huniht>l-to Lu-Cena (PB) - Enquanto isso, o Senhor Presidente da 
República. na sua Mensagem ao Congresso Nacional, e os Srs. Ministros da 
área econõmica, enchem a boca, dizendo que a Bolsa de Valores deve ser 
prestigiada e fortalecida no nosso sistema capitalista. 

O SR. ROBERTO SA TlTRNINO (RJ)- E como se prestigia e como se 
fortalece a Bolsa de Valores, Sr. Senador! 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, acho que depois da leitura deste editorial 
do Jornal do Brasil, realmente nada mais se teria a acrescentar. Teria, sim, 
que repetir- e repetir aqui, em nome da Oposição, em nome do meu_ Parti
do, o PM DB. em nome daqueles setores da Nação que estão realmente preo
çupados com esta sucessão de comportamentos, que não respeitam os senti
mentos e as obrigações de natureza ética- rePetir, com OJornal do Brasil
que. definitivamente. nós, do PMDB, como diz aquele jornal~ queremos 
toda a verdade sobre mais este escândalo. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Lourival Baptista. -

O SR. LOlTRI\"AL BAPTISTA (SE. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Pre
sidente, Srs. Senadores. 

À velha e tradicional Faculdade de Medicina da Bahia, onde me formei e 
também um filho meu, devo alguns dos melhores anos da minha mocidade e 
nela fiz algumas das grandes amizades a que tenho dedicado permanente 
afeiç~o. durante toda a minha vida, dentro e fora d3. -ã-tuaÇão política. 

E. por conseguinte, com a maior satisfação e indisfarçãvel alegria que ve
nho trazer ao conhecimento do Senado,- onde tiveram e têm honrosa parti
cipação alguns dos nossos mais renomados Senadores, igualmente egressos 
daquela Faculdade- a restituição -do velho prédio à Faculdade de Medicina. 

Até que enfim, o Magnífico Reitor da Universidãde Federal da Bahia, 
Professor luiz Fernando Seixas de_ Macedo Costa, em solenidade especial, 
realizada a 4 de março do corrente ano, efetuou a entrega simbólica do prédio 
onde, no passado. funcionava a Faculdade de Medicina; nO Terreiro de Jesus, 
ao seu atual Diretor, o Professor Pli_nio Garcei:_Sellã.-qu-e-J-_na oportunidade, 
enalteceu a Halta sensibilidade do RC1tor Luiz Fernando Seixas de Macedo 
Costa ao atender aos reclamos da Congregação da Escola". 

Sr. Presidente, com esse festiVO -e solene aconteêin1éi1tO, que constituía 
uma aspiração de sucessivas gerações de professores, discípulos e ex-alunos 
da histórica Faculdade de Medicina, encerra~se, vitoriosa, a magnífica Cam
panha à qual me associei precisamente a 8 de novembro de 1973, quando usei 
a Tribuna desta Casa e dei inkio a uma campanhã, visando à transformação 
da antigo1 Faculdade em um "Monumento Histórico da Medicina Nacional". 

Integrei-me a um movimento que as entidades representativas da classe 
médica da Bahia fizeram no sentido de preservar uma das melhores tradiç_ões 
culturais brasileiras e assegurar adequada proteção ao inavaliável patrimônio 
representado pela primeira Escola de Medicina do Brasil. 

Em outras oportunidades, voltei ao assunto, ocupando a Tribuna do Se
nado para apelar junto às autoridades competentes, no sentido de que a velha 
Faculdade fosse preservada. Agori:t, que concretizado está o desejo daqueles 
que lá estudaram, vemos o antigo prédio devolvido à Faculdade de Medicina, 
destacando-se. no conjunto, o Museu e a Biblioteca onde1 cursos, conferên
cias. seminários e inúmeras outras iniciã.tivas perpetuaiã-Õ a memória da Fa
culdnde de Medicina, das gerações de médicos e lideres que nela pontifica~ 
wm. e dl1S incomensuráveis serviços que o históríCO-e Pioneiro estabeledrrieri~ 
to de pesquis1J. ensino e cultura prestou à Bahia e ao Brasil. 

COngratuloMme, com õs-ProfeSsores~ 3.\iinos, e ex-alunos; com as entida
des representativas da classe médica da Bahia, corno a Associação Baiana de 
Medicina, Academia de Medicina da Bahia, COnselho Regional de Medicina, 
Sindicato dos Médicos da Bahia, Instituto Baiano de História da Medicina, e 
Clube dos Médicos da Bahia; com o Governo da Bahia, através do seu ilustre 
Governador Antônio Carlos Magalhães, que tambêm lá estudou e se formou 
e com o estimado colega e amigo Jayme de Sá MerieZes, que há anos vem tra
balhando pela causa- no momento em que se materializa uma das suas ca
ras aspirações, pela qual, no limite da.s minhas possibilidades, tamb~m tive a 
satisfação de participar. 

Desejo, mais uma vez, congratular-me com o Magnífico Reitor, Luiz 
Fernando Seixas de Macedo Costa, pela feliz sOluçãÕ do problema tão ansio
samente almejado, e, ao mesmo tempo, felicito o ilustre Professor Plínio Gar
cez de Sena, atual Diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, solicitando 
que faça parte integrante d~te rpeu pronunciamento, o artigo - "A Velha 
Faculdade", (publicado no Jornal a Tarde, de 8-de março último), do emêrito 
Professor José Silveira, um dos grandes baluartes desta causa pela qual tanto · 
batalhou. (Muito b_em! Palmas.) 

i DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM 
SEU DISCURSO) 

A Tarde - Sâbado, 8 de março de 1980 

A VELHA FACULDADE 
José Silveira 

Foi com o coração repleto de alegria e a alma a transbordar de contenta
mento, que, profundamente emocionado, assisti, na terça-feira Passada, 4 de 
março, à entrega solene de algumas salas, que ficaram como patrímônio à Fa
cUldade de Medicina, no aritiiõ prédio do Terreiro de Jesus. Gesto de tão ele
vado sentido, ficamos todos devendo ao magnífico reitor, Luís Fernando Ma
cedo Costa, que, dessa forma, dá os primeiros passos da sua tão esperançosa 
gestão, com um ato de clarividência, justiça, bom senso e, sobretudo, de gran
de amor à cultura. 

S6 não entendem os leigos porque sendo a Faculdade de Medicina a 
dona verdadeira do seu imóvel e, às custas dos §CUS recursos, tendo financia~ 
do a aquisiçãO dos terrenos para edificação de várias entidades universitãrias, 
viesse, agora, quase por generosidade e mercê, receber parte de si mesma. 

Razões fortes e motivos justos terão levado os antigos responsáveis pelos 
destinos da Universidade a proceder desse jeito. Deles, poderão receber as de
vidas explicações os que não penetrarem nos Segredos de tão complexa e pa
radoxal burocracia. Como nunca foi meu ·propósito - muito menos nesta 
nota- imiscuir-me em tão Profundas questões, contento-me aqui em tentar 
externaTo m_eu mais profundo agfadecimento pela doação que se acaba de as
sistir, falando não somente em meu nome, como, acredito, por todos aqueles 
professores que tiveram a felicidade de debater assuntos de ensino, na emo
cionante sala dos lentes e de assistir, não raro diretamente participando, às 
grandes solenidades, os atos médicos, científicos, culturais e mesmo cívicos 
da terra, no majestoso C- elegante Salão Nobre. 

Esse meu agradecimento público justifica-Se sobretudo porque tive a sor
te de ser um_dos soldados na luta em favor das tradições da velha escola. Des
de o momento em que lhe retiraram as suas atividades específicas, quando 
dela nada se sabia _bem o que fazer, que nos pusemos em campo. Reiterada
mente, Estácio de Lima, Newton Guimarães, Almeida Gouveia, Aderbal Al
meida, Ruy Santos, Lourival Baptista, eu próprio, e tantos outros, ein diver
sos promincüi.m-entos no Senado, nas sociedades médicas ou pela imprensa 
leiga, clamamos contra o absurdo de se deixar o querido templo ao léu das 
circunstâncias. 

Um tempo houve em que_ nele funcionou a Escola de Filosofia; ocupação 
honrosa, mas inteiramente afastada das tradições médicas. Terrível foi quan
do, com a saída dessa unidade universitária, nenhum destino digno se vis
lumbrava. 

O vexame era tal que, lá de São Paul01 Edgard Falcão, P~ulo Manga bei
ra Albernaz, colegas que se tendo formado aqui, vivendo embora em re
giões distantes, não aceitavam o melancólico fim da notável casa de ensino. 
Mesmo longe, protestaram, acoimando-nos até de indiferentes e ómissos. 
ante o grande crime que se estava perpetrando contra a cultura médica da 
Bahia e do Brasil. 

Tais protestos foram de tal ordem que, na qualidade de presidente da 
Academia de Medicina, fui levado a esclarecer o assunto1 revelando o traba
lho discreto e quase anônimo que se vinha fazendo. Recordei, a propósito, 
que, na gestão Urcício Santiago, com o aplauso de todos os colegas, iniciara
se um movimento de reivindicação, através de minucioso ?temorial dirigido 
ao ministro da Educação, escrito por Sâ Menezes e assinado por centenas de 
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ex-alunos, entre os quais, por Antônio Carlos Magalhães - governador do 
estado. 

Em tal exposição de motivos se apontavam os méritos da instituição, 
recordando-se os seus feitos gloriosos e seu imenso papel na formação de mi
lhares de médicos brasileiros, dispersos hoje por todo o país, justificando um 
nobre destino, como monumento de incontestável valor nacional. 

Apesar de não sermos ouvidos, de não merecermos, sequer, qualquer 
resposta, continuamos na luta. Reuniões e reuniões se repetiram: cOin a Asso
ciação Baiãna de Medicina, Con-selho Regional de Medicina, Sociedade de 
Escritores Médicos, Instituto da História da Medicina e com os próprios dire
tores da faculdade; todos interessados senão, em que se juntassem no antigo 
prédio as instituições interessadas, pelo menos, em que o mesmo voltasse ao 
seu antigo dono, a ele cabendo dar o seu melhor destino. 

Contrastando com toda essa nossa inquietaÇãO; difundiam-se as mais es
drúxulas notícias. Aos nossos ouvidos, chegavam apenas informações de que 
ali se instalaria o Museu do Negro ou um centro cultural amplo e variado; or
ganismos evidentemente honrosos e justificáveis, mas que nada tinham que 
ver com a Medicina. A verdade é que a população inteira, triste· e estarrecida, 
somente via um tapume cercando parte do velho imóvel, com a informação 
de que ali se estavam faZ;endo grandes obras, tendo-se até descoberto subter
râneos e desvãos de grande sentido histórico ... 

Felizmente, a Reitoria anterior não nos enganava. Trabalhos da maior 
utilidade. sob a orientação esclarecida e objetiva de Valentin Calderón- o 
atual e dinâmico diretor do Museu de Arte Sacra- vinham-se regularmente 
executando, até o ponto em que foi possível, ao recém-chegado reitor, atender 
às nossas inquietas- e ansiosas reivindicações. E o começo do pagamento de 
uma dívida de honra, para com a faculdade, em que ele próprio se formou, 
modelou sua carreira científica e eficientemente ensinou. Atitude supeiror e 
elegante, que serã ampla e generosamente reconhecida, quando se fizer a his
tória por sinal heróica e grandiosa - da querida casa do Terreiro de Jesus. 

Cabe à sua diretoria - felizmente, agora, nas mãos hâbels e cientes de 
Newton Guimarães- um dos avantos do nosso movimento, dar-lhe o desti
no mais adequado, em união com as outras instituições culturais da Bahia, 
que nela igualmente se quiseram implantar; sem esquecer nunca, é claro, os 
anseios e as sugestões da classe médica, toda ela empenhada na ressurreição 
da sua própria casa. 

Certos estamos todos de que, no espírito do novo diretor e nOS Propósi
tos do magnífico reitor, -não dominam apenas os sentimentos saudoSistas de 
volta ao passado, de molde a se ter ali um simples museu frio, uma biblioteca 
infecunda, arquivos passados e esquecidos. Alguma coisa viva, atuante e pro
missora, hâ de surgir, para que, com essa recuperaç8o, possamos repetir os 
grandes dias, os instantes de esplendor e de glória de um templo, onde se rea
lizavam, com brilho e imenso fulgor, decisivos movimentos, atos públicos, 
que enobreceram e honraram o civismo e a cultura dos baianos. 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- Com a palavra o nobre Senador 
Gastão MUller. 

O SR. GASTÃO MÜLLER (MT. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Recebi, faz poucos dias, de Cuiabâ, carta do - boutor Bento Souza 
Porto, ex-Secretário de Coordenação e Planejamento do Estado de Mato 
Grosso, Primeiro Suplente de Senador, Agrônomo, com curso de Mestrado e 
figura de alto relevo da vida política administrativa, Pcirtarlto, do meu Esta
do. 

O dig·no conterrâneo, encaminhou~me cópia da carta que remeteu ao Se
nhor Ministro Delfim Netto, na qual faz interessante considerações a respeito 
da vida administrativa de Mato Grosso, no campo da- agro pecuária, gerando 
várias sugestões, bem colocadas, quanto _aos problemas do crédito para a pe
cuária, preços mínimos e demais problemas correlatas. 

Transcrevo, para fazer meus, Sr. Presidente, Srs. Senadores, os do
cumentos a mim enviados pelo digno conterrâneo Doutor Bento Porto. 

Cuiabâ - MT., 29 de fevereiro de 1980 
Prezado Senador, 
Em anexo passo às mãos de V. Ex• carta enviada aos Srs. Mi

"nistros do Planejamento, Agricultura e Interior com cópia ao Exm~' 
Sr. Governador e Presidente da Egrégia Assembléia Legislativa. 

Agradeceria sensibilizado a força que o amigo fizer no sentido 
de reiterar junto às autoridades, as providências reclamadas em prol 
da Agricultura mato-grossense. 

Um abraço do companheiro. - Bento Souza Porto 
Bento Souza Porto 
Rua das Hotências, 373 - JD.CBÃ. 
Cuiabâ- MT. 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor Delfim Netto 

Cuiabâ - MT., 26 de fevereiro de 1980 

DD. Ministro Chefe da Secretaria-Geral 
de Planejamento da Presidência da Repóblica 
Esplanada dos Ministérios 
Brasília- DF. 

Senhor Ministro. 
Através da presente vimos submeter à elevada apreciação de 

V. Ex• _as seguintes consideraçõeS: 
a) O Estado de Mato Grosso é tradicional produtor de arroz e 

gado bovino. Sempre contribuiu com poderãvel parcela de produção 
destes produtos para o abastecimento do mercado interno. A pro
dução de arroz em 1979 foi de 900 mil toneladas e, em 1980 estima
se em I, 1 milhão de toneladas, ou seja, mais de 10% da produção na
cional prevista. 

b) Na safra atual, conforme estudos de custos de produção, o 
arroz não poderâ ser comercializado a menos de Cr$ 600,00 a saca. 
Do contrário os nossos produtores sofrerão elevados prejuízos. O 
arroz jã estâ sendo comercializado por Cr$ 350,00 a Cr$ 300,00 em 
diversas áreas do Estado, em dec-orrência do esfriamento do comér
cio devido a intervenção do Governo no mercado com o tabelamen
to no Rio de Janeiro, o normal início de safra, e, o não reajustamen
to do preço mínimo. 

c) Os preços mínimos que foram calculados com base em dados 
do início do ano passado, devido a inflação jã nâo poderão mais al
cançar os objetivos do Governo de manter o estimulo dos produto
res. Posteriormente aos cãlculos do preço mínimo todo o preparo 
do solo foi realizado com óleo diesel a Cr$ 16,00/litro posto· 
fazenda com 200% de aumento em relação à safra anterior, a tonela
da de adubo à base de Cr$ 16.000,00 posto fazenda, com quase 
200% de aumento e a sacaria com 360% de aumento em relação à sa
fra anterior. 

d) O Gover"'o anunCiOU um crCdito adicionRl de apoio à safra 
agrfcola (denominado ~'Bônus de Colheita") e até agora os bancos 
não têm instrução à respeito. 

e) O Governo sustou tOtalmente- o crédito para pecuária. Os 
bancos não estão financiando nem para investimento, nem para co
mercialização e custeio. Em conseqüência desta sustação totaÍ de 
crêdito e do período de safra que nos encontramos, com muito pas
to e gado gordo, os preços do gado caíram a limites insustentáveis e 
o pior é que não hã comercialização e as regiões tipicamente produ
toras estão prejudicadas. 

Diante desta situação, Senhor Ministro, vimos solicitar a ime
diata ação de V. Ex• no sentido de: 

1} Reajustar imediatamente em pelo menos 75% os preços 
mínimos do arroz para a safra que está sendo colhida. 

2) Determinar a imediata operação "Bônus de Colheita" para 
nossos produtores, jâ que as elevações de preços de insumos supe
ram de muito os limites de finanCiamentos. 

3) Liberar imediatamente o crédito para a pecuária, pelo me
nos para a comercialização. Muitos são os produtores que necessi~ 
tam vender animais de cria e recria, e muitos são aqueles que pos
suem pastagens e desejam comprar, porém, não hã recursos. A brus
ca sutação do crédito poderá trazer sérias implicações pelo abate de 
matrizes em açougues e o desperdício de pastagens com desestímu~ 
los irrecuperáveis aos produtores. 

4) Dar priOridade riã mObiiizáção de equipamentos rodo
viários a estradas de produtores para o escoamento da safra. 

Na certeza da atenÇão especial de V. Ex• para o Estado de 
Mato Grosso, -üma das rriaiores- e mãis importantes fronteiras do 
País, aguardamos com ansiedade as providências supra-solicitadas. 

Atenciosamente, - Bento Souza Porto, Primeiro Suplente de 
Senador por ~ato Grosso. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gastão Mül!er)- Concedo a palavra ao nobre 
Senador Franco Montoro. 

O SR. FRANCO MONTORO (SP. Lê o seguinte discurso.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores: 

Inspiradas nos grandes valores humanísticos da liberdade e da justiça, as 
universidades católicas brasileiras -COnstituem hoje núcleos insubstituíveis 
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da cultura em nosso País. E, de nosso desenvolvimento cultural, no campo 
científico, tecnológico e artfstico, depende fundamentalq~ente a r~alização do 
verdadeiro desenvolvimento nacional. 

Os crescentes encarios financeiros decretados nos últimos anos levaram 
as Universidades Católicas a uma grave crise financeira, que envolve mais de 
150.000 alunos e cerca de lO.OOO Professores. __ _ 

Em outubro do ano passado ocupamos a tribuna do Sen~do para adver
tir as autoridades governamentais quanto às conseqüências inevitáveis dessa 
situação. _ 

Estudos e planos- foram preparados. Mas, de concreto, nada foi feito. 
O Padre Edênio Vale, vice-Reitor para AssuntOs Comunitários da Uni

versidade Católica de São Paulo, revelou em entrevista à imprensa que a insti-
tuição está à beira da bancarrota. 

.. No dia-a-dia da Universidade - esclareceu - nosso problema serã 
como manter a escola no presente ano, pois se as condições fÕrem as mesmas 
de 1979, teremos até o final do ano um déficit de caixa superior a 100 milhões 
de cruzeiros". __ 

Mas, quais os fatores que levaram essas entidades à grave crise atual'? Na 
opinião do Padre Edênio_ Vale, o fato r determlpante (oi a diminuição real da 
ajuda concedida pelo MEC às Universidades associadas ao Sistema Nacional 
de Educação. 

Eis os dados estatísticos_dessa redução: em 1960, a contribuição do Mi~ 
nistérío da Educação correspondia a 50% da despesa das Universidades Ca
tólicas. Em 1969, essa Cõl~boração caía para 35%. E em 1978 não chegou a 
5%, nos últimos 1 O anos. 

Essa situação não pode continuar. O Ministério da Educação prometeu, 
já há algum tempo, estabalecer um Programa de Assistência às Instituições 
ParticUlares de Ensino Superior. 

É urgente que essa medida seja concre~izada, para evitar i_nclusive o peri
go imi"rientC de: fechamento de no~sas Un_iversid_~des ÇªtóliCas, que consti
tuem redutos insubstituíveis da' pesquisa da cultura auteriticamente brasileira. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Nilo Coelho)- A Presidência comunica ao Ple· 
nário, e de modo especial ao Senador Dirceu Cardoso, que recebeu comuni
cação de constituição do bloco parlamentar do Partido do Movimento De
mocrático Brasileiro. 

Conforiri.e esclarecimento prestado na sessão de ontem, o expediente serã 
encaminhado à Mesa do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Não hã mais oradores inseri· 
tos. Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designan
do para a sessão ordinãria de amanhã, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 570, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicita_ildo o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 337, de 1978, de sua autoria, que modifica a redação do § 39 do art. 50? da 
Lei n• 6.367. de 19 de outubro de 1976. 

2 

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 571, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 343, de 1978, de sua autoria, que altera a redação do caput do art. 24 da Lei 
n• 3.807. de 26 de agosto de 1960- Lei Orgânica da Previdência Social. 

3 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 572, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, -solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 344, de 1978, de sua autoria, que modifica a redaçào do-§ 59 do art. 39 da 
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973. 

4 

Votação, em turno único, do Requerimento nO? 573, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n• 345, de 1978, de sua autoria. que acrescenta parágrafos ao art. 450 da Con
solidação das Leis do Trabalho. 

5 

Votação, em turno único, do Requerimento n9 576, de 1979, do Senador 
Orestes Quércia, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei do Senado 
n9 199, de 1977, de sua autoria, que acrescenta parãgrafo ao art. 143 do 
Decreto-lei n• 5.452. de 1• de maio de 1943. passando a ser 1• o parãgrafo úni· 
co. 

6 

Votação, em turno único, do Requerimento nQ I, de 1980, do Senador 
Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do 
discurso proferido pelo General Antônio Ferre,ra Marques, Comandante da 
I• Região Militar, na solenidade comemorativa do 35"? aniversãrio da Toma
da de Monte Castelo. 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado 09 164, d~ 
1979, do Senador Nelson Carneiro, ·que eStabelece a uniformidade dos venci~ 
mentes das contas de luz, água e telefone em todo o País, e dá outras provi
dências, tendo 

PARECERES. sob n•s 776 e 777, de 1979. das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurídicidade~ e 
-de Serviço Público Civil, favorãvel. 

8 

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n9 187, do 
Senador Aloysio Chaves, que revoga o§ 39 do art. 899, o art. 902 e seus parã
grafos, e modifica a redação da alínea f do inciso I do art. 702, da alínea b do 
art. 8.94, da alínea a do art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem 
como do art. 9• da Lei n• 5.584. de 26 de junho de 1970, tendo 

PARECERES, sob n•s 984 e 985, de 1979. das Comissões: 
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridícidade; e 
-de Legislação Social, favorável. 

9 

MATlORIA A SER DECLARADA PREJUDICADA 

Projeto de Lc:;i do Senado n9 38, de 1979, do Senador Henrique Santillo, 
que revoga os Decr_etos-leis nO?s 228, de 28 de fevereiro de 1967, e 477, de 26 de 
fevereiro de 1969. 

O SR. PRESIDENTE (Gastão Müller) - Estã encerrada a sessão. 

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

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR, JOSE UNS NA 
SESSÃO DE 11·3-80 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORA· 
DOR. SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. JOSI': LINS (CE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presiden· 
te, Srs. Senadores: 

Há um ano assumia: o Governo do Ceará, depois de uma longa peregri
nação pelo Parlamento brasileiro, o Cel. Virgílio Távora, retornando àquela 
função honrosa, depois de tê-la exercido, entre 1963 e 1966. 

A exemplo do seu primeiro mandato, o retorno do Governador Virgílio 
Távora se deu sob a inspiração maior de uma ação planejada, fazendo reviver 
na política cearense, agora em versão renovada o Plano de Metas Governa
mentais- O Plameg II- com ajustes no espaço e no tempo para as realida
des e as projeções de seu novo mandato. 

Identificado com a política econômica financeira do País e mantendo um 
elevado padrão no seu relacionamento com as autoridades maiores do País, a 
Virgílio Távora não foi difícil reverter o quadro das finanças do Estado. 

Tanto isto é verdadeiro, quanto significativos são os números do orça
mento estadual. Para o exercício de 1979, realizou uma programação finan
ceira da ordem de Cr$ 8 bilhões, e já para 1980- depois de reestimadas e rea
tivadas os usos e as fontes orçamentárias, mereceu a aprovação de uma lei de 
meios para o corrente exercício .num _total aproximado de CrS 16 bilhões. 

Dinamizando de forma objetiva a administração superior do Estado, o 
Governo Virgílio Távora: fez da implantação do III Pólo Industrial do Nor
deste a meta síntese de seu Governo, e a persegue com obstinação, e nesse 
sentido tem recebido a compreensão dos altos escalões do Governo Federal e 
a solidariedade do povo cearense e _de suas lideranças políticas e empresariais, 
como, aliás, não poderia deixar de ser. 

Cumprindo um plano de realizações em todos os setores da adminis
tração- tanto de infra~estrutura econômica quanto de infra-estrutura social 
- malgrado a adversidade do clima, com um ano castigado pelas secas, com 
cerca de 2.000.000 de flagelados, o Governador Virgílio Távora imprimiu a 
marca de seu Governo anterior a esta nova ·gestão. 

Antes de nos referirmos sinteticarilente- às principais obras realizadas 
permitimo-nos registrar os esforços empreendidos para remunerar condigna
mente os servidores estaduais, concedendo um aumento substancial nos ven
cimentos do pessoal civil e militar, com acréscimos que variaram de 45% atê 
150%. Embora essa amplitude pareça estranha ela revela Sr. Presidente quão 



364 Sábado 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) Março de 1980 

díspares e conflitantes se encontravam os vencimentos dos funcionários 
públicos estaduais, no plano das suas remunerações. 

Ao dirigir-se à Assembléia Legislativa, por ocasião das instalações dos 
trabalhos daquele Poder, o Governador VirgfliálâVOra lendo o preâmbulo 
da mensagem fez uma prestação de contas dos doze meses de sua adminis
tração, dizendo que o que resultou de positivo nestes doze meses de ação se 
deve à tarefa de uma equipe apenas por ele coordenãda. 

.. 0 Governador ressaltou os recursos da ordem de 30 milhões de dólares, 
oriundos do financiamento externo, ao mesmo tempo em que se reportava 
sobre outras operações envolvendo 45 milhões de dólares, num total de 75 
milhões já aprovado pelo Congresso, para o seu Governo. 

Apontou tambem Virgílio Távora, em sua prestação de contas, que neste 
primeiro a-nO de adminiStniçã-0--o governo se concentrou, em grande parte, 
nos seguintes aspectos: amparo as populações atingidas pela seca, que casti
gou 70 por cento do território Ceã.rense, trabalho de fortalecimento das ativi
dades agropecuârias, expansão e diversificação do parque industrial, esforço 
de recuperação de várias instituições da Administração Estadual, cÕmo o 
BEC, BANDECE, CODAGRO, COHAB, EMCETUR, COELCE e CAGE
CE; apoio à iniciativiCprivada e concretizações desmedidas, quanto ao bem
estar social. Ressalvou a importância do trabalho da classe política que, na 
defesa dos elevados interesses do Estado, associara-se às mais atuantes lide
ranças empresariais, entre outras, ressaltã.ndo~ o esforç.o da As~ociação Co
mercial, FACIC, União das Classes Produtoras dO Ceará, Federação da In
dústria e Comércio, Associação dos Bancos do Estado do Ceará, Centro In
dustrial do Ceará e outros. 

Por fim o Governador enumerou várias obras executadas e em execução 
durante sua administração.- São" as seguintes: Rodovias: marçoj79 a 
marçoj80 implantação de 108 Km em solo asfáltico; ex~_cução de 201 Km 
com areia asfáltica a quente em novos trechos; recapeamento-asfáltico de 183 
Km; pavimentação de 28 ruas de Crateús e Sobral; conclusão de 42 Km em 
revestimento primário e 172 Km de estradas vicio ais, sendo que 76 Km foram 
iniciados em 78-. Energia elêtrica: janeirof79 a dezernbro/79; construído 1.501 
Km de linhas de distribuição rural. 115 Km em 380/22v. Saúde- marçoj79 
a dezembroj79; 110 minipostos de saúde, postos e unidades mistas. Habi
tação, março/79 a dezembro/79; concluídas 1.358 unidades, em construção, 
3.357 unidades habitacionaiS e-em-COncorrência, 7 f 61 unidades. Poços e Açu
des marçoj79 a dezembroj79; 233 poços (projeto Paliteiro); 900 pequenas 
barragens (programa de emergência) e 1.482 cacimbões (progr3ma de Emer
gência). Escolas: construção de 17 unidades Escolares de 19 Grau, com total 
de 46 salas de aula, construção de 01 ColégiO Estadual, com 04 salas de aula e 
ampliação de 23 Unidades Escolares de 19 Grau, com o-acréscimo de 41 .salas. 

Por fim, Sr. Presfdeflte, com realce, cumpre salientãr o pleito que o Go
vernador do Ceará acaba de encaminhar à superior consideração - do Se
nhor Presidente João Figueiredo, pedindo a alteraÇão da legislação sobre a 
remuneração, e aqui chamo atenção dos nossos pa-res do Nordeste- sob for
ma de royalties, sobre o valor do petróleo retirado da plataforma submarina. 

Pelo Ofício nq 120, datado de-06-do corrente o Governador Virgílio Tá
vora pede a alteração do Decreto-Lei no 523, de 08 de abril de 1969, que alte
rou a legislação vigente. Ou seja, encarece ao Senhor Presidente da República 
que os 5% pagos aos Estad9s e Municípios, de onde são retirados o petróleo, 
dos respectivos subsolos, incidam, igualmente, sobre essa riqueza mineral ex
traída-da plataforma submarina. 

Explico, Sr. Presidente: do petróleo, do custo d-o petróleo, do valor do 
petróleo faturado pela PETROB-RÃ-S, esta paga 5% aos ~EStados e municípios 
dos quais o petróleo é extraído. Mas, no caso do petróleo retirado da plata
forma submarina, a PETROBRÁS não aplica o mCSITiO-C!ftêrio. Ela dirige os 
5% para dois Pro grafiaS-, ·sendo um do Departamento da Produção Mineral 
e outro do Ministério da Educação para a formação de geólogos e técnicos 
em geologia de petróleo. Aqui o que se pede é que esses recursos, que não sãu 
dirigidos aos Estados produto-res de petróleo em sua plataforma, o sejam_ 
como são aqueles outros oriundos do petróleo extraído do seu solo firme. 
Para V. Ex• ter uma idéia' do que isso representa, bastã. lembrar que a ex
tração de petróleo no Pais; quase toda no Nordeste, beira hoje os 200 m_il bar
ris por dia. Isso, mesmo ao preço computado pela PETROBRÃS, de 14,50 
dólares por barril, envolverá cerca de 2,5 bilhões de cruzeiros a serem distri
buídos aos Estados que ·atualmente produzem petróleo na sua plataforma. 

Por fim, Sr. Presidente, desejamos faça parte do nosso pronunciamento a 
íntegra do documento encaminhado pelo Sr. Governador Virgilio Távora à 
·consideração do Senhor Presidente da República, cuja jmportância tem mar
co significativo na politica nacional. (Muito bem!) 

(DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSE LINS, EM 
SEU DISCURSO.) 

PEDIDO EM FAVOR DOS ESTADOS 0 "ROYALTY" DE EXPLO
RAÇÃO DA PLATAFORMA SUBMARINA 

Expediente encaminhado pelo Governador Virgílio Távora ao Exmo9 Sr. 
Presidente da República: 

ESTADO DO CEARA 
PALÃCIO DO GOVERNO 

GABINETE DO GOVERNADOR 

OFICIO No 120/80. 

Exmo9 Sr. 
João Baptista Figúeiredo 
DD. Presidente da República 
Brasilia- DF. 

Senhor Presidente, 

Fortaleza, 6 de março de 1980. 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa E~celência para, data vénia, 
propor-lhe a seguinte alteração no parágrafo 49, acrescentado pelo Decreto 
Lei n' 253, de 8 de abril de 1969, ao artigo 27 da Lei n' 2.004, de 3 de ou
tubro de 1953. com a redação que lhe foi dada pela Lei n• 3.257, de 2 de se
tembro de 1957: 

"§ 49 Quando o óleo ou gás forem extraídos da plataforma 
continental, os 5%_ (cinco Por cento) de que trata o .. caput" deste ar
tigo serão. assim distribuídos: 4% (quatro por cento) ao Estado em 
cujo litoral se der a extração, e 1% (um por cento), em partes iguais, 
ao Departamento Nacional de Produção Mineral, para constituição 
do Fundo Nacional de Mineração e ao Ministério da Educação e 
Cultura, para o incremento da pesquisa e do ensino de nível supe
rior no campo das geociências." 

Eis, dentre outras, as razões que fundamentam a presente proposta: 
I. São.os Estados-membros que servem de base para todo o trabalho 

da PETROB~s no mar, seja colocando-lhe ao diSpOr toda sua infra
estrutura físicà, seja executando serviços indispensáveis, como os de abasteci
mento, estocagem de alimentos e equipamentos, hospedagem de técnicos, re
paros de equipamentos etc. 

2. Nada mais razO~vel do que_ fazer os Estados-membros costeiros cc
participantes das vantage-n-s econôrriicas decorrentes da incorporação da pla
taforma continental ao território da União. Essa plataforma, aliâs, é uma ex
tensão dos territórios daqueles Estados. 

3. Essa nova fonte d6 recursos ensejaria um alívio ao problema finan
ceiro dos Estados-membros. Sem recursos próprios, estes terão sempre de re~ 
correr ao governo da União, para a execução de tarefas de sua competência, 
cada vez mais complexas e _onerosas, o que dificulta a prática do verdadeiro 
federalismo. 

4. Com a medida proposta, o Fundo Nacional de Mineração e o Minis
tério da Educação e Cultura não sofrerão nenhum prejuízo em seus progra
mas especfficos, dada a cresçente signí_ficação financeira_ do pi!rcentual que 
lhes é destinadO, em virtude da~ alta constante e vertiginosa dos preços do pe
tróleo. 

Por: essas razões e confiante no sentimento·dejustiça de Vossa Excelên
cia, espero seja dispensada à presente sugestão a melhor acolhida, pelo que 
antecipo os meus agradecimentos. 

---Na -oportunidade, renovo a Vossa Excelência a expressão dos meus pro
testos de admiração e respeito. - Virgílio Távora, Governador do Cearâ. 

DECRETO-LEI No 522, DE 7 DE ABRIL DE 1969 

Revoga o Decreto-lei nP 3.172, de 3 de abril de 1941. 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere_o § }9 

do art. 29 do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, decreta: 
Art. J9 E revogado o Decreto-lei n9 3.172, de 3 de abril de 1941, quere

gula o cc-seguro no ramo incêndio. 
Art. 29. Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário. _ _ 
Brasília. 7 de abril de 1969; 148• da Independência e 81 o da República. -

A. Costa e Silva - Edmundo de Macedo Soares. 

D.O. n~> 65, de 8-4·69, pág. 2954 

Decreto-lei n~' 522 - Legislação Cilada 

(Emenda e art. 1')- Decreto-lei n' 3.172, de 3 de abril de 1941 

D.O. de 14-4-4_[ 
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Regula o cc-seguro no ramo incêndio. 

DECRETO-LEI N• 523, DE 8 DE ABRIL .DE 1969 

Acrescenta parágrafo ao art. 27 da Lei n'~ 2.004, de 3 de ourubrv 
de 1953, com a redação que lhe foi dada pela Lei n' 3.257, de 2 de S<'· 
tembro de 1957, e dá outras providências. 

O Presidente da República, ·no uso da atribUiçãO qUe lhe Confe-re o§ }9 do 
art. 211 do Ato lnstituci6nal n9 5, de 13 de dezen1bro de 1968, decreta: 

Art. 1' O art. 27 da Lei no 2.004, de 3 de outubro de 1953, com are
dação que lhe foi dada pela Lei no 3.257, de 2 de setembro de 1957, fica acreci-
do do seguinte parágrafo: · 

.. § 49 Quando o óleo ou gás forem extraídos d.9. plataforma 
continental, os 5% (cinco por cento) de que trata o caput deste artigo 
serão destinados, em partes iguais, ao Departamento Nacional da 
Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, para consti
tuição do Fundo Nacional de Mineração, e ao Ministério da Edu
cação e Cultura, para o incremento da pesquisa e do ensino de nível 
superior no campo das geociências." 

Art. 2• O art. 14 da Lei no 4.425, de 8 de outubro de 1964, passa a vigo
rar com a seguinte redação: 

"Art. 14. O Fundo Nacional de Mineração será constituído: 
I -da parcela, pertencente à União, do Imposto Único de que 

trata esta Lei, ressalvada a parte destinada à Comissão do Plano do 
Carvão N aciOiúll; 

II - da parte que couber ao Departamento Nacional da Pro
dução Mineral nos pagamentos devidos pela Petróleo Brasileiro 
S.A. - PETROBRÁS, -sobre o valor do óleo ou gâs extrâidos da 
plataforma continental; -

III- de dotações consignadas no Orçamento Geral da União: 
IV - de rendimentos de depósitos e de aplicação do próprio 

Fundo." 

Art. )v Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re
vogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 8 de abril de 1969; 1489 da Independênda e 819 da República
A. Costa e Silva - Tarso Dutra - Antônio Dias Leite Júnior. 

Ret. no D.O. de 11-4-69, pág, 3 032 

Decreto-lei n'~ 523 - Legislação Citada 

(Ementa e art. l')- Lei n• 2.004, de 3 de outubro de 1953 

D.O. de 3-10-53 

- ·~oispõe sobre a política nacional do petróleo e define as atribuições 
do Conselho Nacional do Petróleo, instituí a sOciedade por ações Petróleo 
Brasileiro Sociedade Anónima, e dã outras providências." 

•'Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar aos 
Estados e Territórios onde fizerem a lavra de petróleo e xisto betuminoso e a 
extração de gás indenização correspondente a 5%- (cinco poi' cento) sobre o 
valor do óleo extraído ou do xisto ou do gás. 

§ t 9 Os valores do óleo e do xisto serão fixados pelo Conselho Nacional 
do Petróleo. 

§ 2"' Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata este arti-
go. 

§ 39 Os Estados e Territórios distribuirão 20% (vinte por ánto) do que 
receberem, proporcionalmente, aos municípios, segundo a produção de óleo 
de cada um deles, devendo este pagamento ser efetuado trimestralmente. 

§ 49 Os Estados, Territórios e Municípios devCrão aplicar os recursos 
lixados neste artigo, preferentemente, na produçãO de energia elétrica e na 
pavimentação de rodovias." 

(Ementa e art. 111)- Lei n'1 3.257, de 2 de setembro de 1957 

0.0. de S-9-57 

-"Modifica o art. 27 e seus parâgrafos da Lei nll 2.004, de 3 de outubro 
de 1953 (dispõe sobre a política nacional do petróleo e -define as atribuições 
do Conselho Nacional do Pet_róleo, instituí a Sociedade por ações Petróleo 
Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências)." 

"ArL !9 O art. 27 e seus parãgrafos da Lei n<> 2.004, de 3 de outubro de 
1953 (dispõe sobre a política nacional do petróleo e define as atribuições do 
Conselho Nacional do Petróleo, institui a sociedade por ações Petróleo Bras i-

leiro Sociedade Anônima, e dá outras provídências), passam a ter a seguinte 
redaçào: 

~·Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar inde
nizaçào correspondente a 4% (quatro por cento) sobre o valor do óleo extraí
do ou do xisto ou do gás nos Estados e Territórios onde fizerem a lavra do pe
tróleo e xisto betuminoso e_ a extração de gás de indenização de I% (um por 
cento) aos Municípios onde fizerem a mesma lavra ou extração. 

§ f9 Os valores do óleo e do xisto betuminoso serão fixados pelo Conse
lho Nacional do Petróleo. 

§ 211 Será efetuado trimestralmente o pagamento de que trata este arti-
go. 

§ )9 Os Estados, Territórios e Municípios deverão aplicar os recursos 
fixados neste artigo, preferentemente, na produção da energia elétrica e na 
pavimentação de rodovias." 

(Art. 2•) - Lei n• 4.425, de 8 de outubro de 1964. 

D.O. de 13-10-64 

-"Cria o imposto único sobre os minerais do País; dispõe sobre o pro
duto de sua arrecadação; institui o "Fundo Nacional de Mineração", e dá ou
tras providências.'' 

"ArL 14. O Fundo Nacional de Mineração será constituído: 
I - da parcela pertencente à União do imposto único de que trata esta 

Lei, ressalvada a parte destinada à Comissão do Plano do Carvão Nacional: 
II -de dotações consignadas no Orçamento Geral da União: 
II I - de rendimentos de depósitos e de aplicação do próprio Fundo." 

DECRETO-LEI No 524, DE 8 DE ABRIL DE 1969 

Autoriza o Prefeito do Distrito Federal a constituir a Companhia 
de Água e Esgotos de Brasília. 

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o§ ]'i' 

do art. 2? do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, resolve baixar 
o s_eguinte Decreto-lei: 

Art. l9 Fica o Prefeito do Distrito Fedúal autorizado a constituir, na 
forma do artigo 59, item II, do Decreto-leí n112QO, de 25 de fevereiro de 1967, 
uma sociedade por ações que se denominará Companhia de Água e Esgostos 
de Brasília - CAESB, vinculada à Prefeitura do Distrito Federal. 

E.M. 07/69 
Em 7 de abril de l969 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República: 
Tenho a honra de submeter à superior consideração de Vossa Excelência 

o anexo projeto de Decreto-lei, objetivando definir a ·destinação dos paga
mentos ( .. royalty") que deverão ser realizados pela Petróleo Brasileiro S/ A 
PETROBRÃS, correspondentes ao óleo e ao gás extraídos da plataforma 
continental. 

2. Tal problema não havia sido considerado na legislação anterior, que 
só definía a deStinação desses pagamentos aos Estados e Municípios, nos ca
sos do oelo, gás ou xisto extraídos dos respectivos territórios. 

3. 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 pe
tróleo retirado dos respectivos subsolos, cumpre, desde já, definir-se a desti· 
nação a ser dada, convenientemente; àqueles "royalties". 

4. O projeto em anexo regulará a matéria mediante o acréscimo de um 
parágrafo ao artigo.27 da Lei n9 2.004, de 3 de outubro de i953, modificado 
pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957. 

S. Considerando o_atraso em que se encontra a atividade mineral no 
País, considerando que, para o seu desenvolvimento, súão fundamentais a 
preparação de pessoal habilitado e a intensificação das pesquisas geológicas 
básicas; e considerando, finalmente, ser adequado fazerem-se retornar ao se
ter da mineração os frutos das explorações minerais já bem sucedidas, 
ocorreu-me propor, corno agora o faço, através do projeto em anexo, que os 
pagamentos a serem feitos pela PETROBRAS, na parte da exploração da 
plataforma continental, sejaín r~partidos igüilmente entre os Miilfstérios da 
Educação e Cultura e das Minas e Energia. 

6. O primeiro aplicará a sua part~ dos recursos assim distribuídos, em 
programas de aperfeiçoamento de-pessoal e pesquisas no âmbito universitário 
e no campo das geociências. 

7. O segundo fará suas aplicações rias pesquisas geológicas de campo c 
de laboratório, através do Fundo Nãcional de Mineração. 

8. Conforme sugestão verbal de Vossa Excelência, quando da primeira 
vez que tive a honra -de submeter a matéria à sua apreciaçâo, apresentei a tese 
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ora transformada em projeto de Decreto~lei ao Exm~'. Senhor Ministro _da 
Educação e Cultura, que se manifestou de- aCordo com a mesma. 

Renovo a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundO respeito. 
- Antônio Dias Leite Junior. 

DECRETO-LEI 523, DE 8 DE ABRIL DE 1969 

Acrescenta parágrafo ao Artigo 27_ da Lei nP 2.004, de 3 de ou~ 
tubro de 1953, com a redaçào que lhe fOi dada pela Lei nP 3.257, de 2 
de setembro de 1957, e dá outras providências. 

O Presidente da R-epúbriCã., no uso da atribuição que lhe confere o § 11' 
do Artigo 29 do Ato Institucional n9 5, de 13 de dezembro de 1968, Decreta: 

Art. I• O Artigo 27 da Lei 2.004, de 3 de-outubro de l953,com are
dação que lhe foi dada pela Lei n9 3.257, de 2 de setembro de 1957, fica acres~ 
ciclo do seguinte parágrafo: 

"§ 4~' Quando o óleo ou gás forem extrafdos da plataforma 
continental, os 5% (cinco por cento) de que trata o "c·aPut'' deste Ar~ 
tigo serão destinados, em partes iguais, ao Departamento Nacional 
de Produção Mineral, do Ministérid~O-dã.s Minas e Energia, para 
constituição do Fundo Nacional de Mineração e ao Ministério da 
Educação e Cultura, para o incremento da pesquisa e do_ ensino de 
nível superior no campo das geociências''. 

Art. 2' O Artigo 14 da Lei n• 4.425, de 8 de outubro de 1964, passa a vi
gorar com· a seguinte redação: 

''Art. 14. O Fundo Nacional de Mineração será constituído: 
I- Da parcela, pertencente à União, do imposto únic_o de que 

trata esta Lei, ressalvada a parte destinada à Corriissão do Plano do 
Carvão Nacional; 

II - Da parte que couber ao Departamento Nacional da Pro~ 
dução Mineral nos pagamentos devidos pela Petróleo Brasileiro 
Sj A - PETROBRÂS, sobre o valor do óleo ou gás extraídos da 
plataforma continental; 

Ill- De dotações consignadas no Orçamento Geral da União: 
IV- De rendimentos de depósitos e de aplicação do próprio 

Fundo". 

Art. 3"' Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, re~ 
vogadas as disposições em contrãrio. 

Brasília, 8 de abril de 1969; 148"' da Independência e 819 da República. 

O segundo assunto, Sr. Presidente, que desejO trazer à consideraÇão do 
Senado diz respeito à legislação do ICM, tal como se encontra hoje. 

Pela Resolução do Senado Federal de número 129/79, votada já no final 
do ano passado, foram, como sabemos, alteradas as alíquotas do ICM. Con~ 
forme essa mesma Resolução, que foi pUblicada no Diário Oficial do dia 29 
de novembro do ano passado as alíquotas internas, nos Estados do Nordeste, 
passaram de 15% paia 16; as do Centro-Sul, passariam de 14 para 15% em 1980, 
para 15,5% em 1981, e para 16% erri 1982: as alíquotas de exportação perrna~ 
neceram em 13%. Mas, como bem sabem os nossos pares, o objetivo dessa 
modificação na legislação do ICM era mais amplo e se dirigia para uma rea
nálise do problema de transferência de parcelas de ICM entre a Região 
Centro-Sul e Norte~ NordeSte; transferência essa qUe Só poderia ser realizada 
depois de contar com a unanimidade de todos os Secretários da Fazenda do 
Brasil, através de uin órgão coordenado pelo Ministério da Fazenda que é o 
CONFAZ. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Permite V. Ex'- um aparte? 

O SR. JOSf: LINS (CE) - Com o maior prazer. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Nós do Nordeste só esperamos que o Gover~ 
no não se sinta desobrigado, a partir dessa modificação de ICM, de rever 
toda a injustiça tributária para o Nordeste. V. Ex• há pouco citava a pro~ 
dução de petróleo da região. A bancada de Sergipe, segundo maior produtor 
de petróleo do País, petróleo que não trouxe o progresso sonhado para o meu 
Estado, tem tentado com toda a força e com toda unidade, modificar o 
problema dos royalties. Agora mesmo tramita na_Câmara Federal uma pro~ 
positura de um Deputado sergípano no sentido de que haja: mais justiça nessa 
distribuição. Queremos dizer a V. Ex•, em nome do rheu Estado, da nossa re~ 
gião, que iSso_ não fináliia- o-s nossos pleitos, e que nós nos consideramos ain~ 
da profundamente injustiçados pela legislação que aí está. Queremos que· v. 
Ex~', corno porta-voz do Governo, saiba que isto não é o quantum satis que de--, 
sejamos. 

O SR. JOSf: LINS (CE)- Agradeço o aparte de V. Ex• e posso garantir 
que também comungo desse pensamento. Na realidade, o problema da modi~ 

ficação da distribuição de tributos, entre Governo Federal, Estados e Municí
pios, necessita de uma revisão mais ampla do que esta que agora ora se faz no 
simples âmbito do ICM. Quanto ao problema dos roya!ties, acredito que o 
Estado de V. Ex' também apoiaria a proposição do Estado do Ceará, que 
vem em beneficio daquelas unidades da Federação que produzem petróleo 
nas suas plataformas. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Permite V. Ex' um aparte? 

O SR. JOSf: LINS (CE)- Com o maior prazer, nobre Senador Itamar 
Franco_. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Senador José Lins, veja V. Ex• que desde 
que chegamos ao Senado Federal, em 1975, principalmente, através das pala
vras dos nobres Senadores Helvídío Nunes, Marcos Freire e Mauro Benevi~ 
des, se pedia ao Governo urna nova sistemática para o ICM; note bem: em 
1975. V. Ex• ocupa hoje a tribuna para dizer das modificações introduzidas 
na política do Imposto de Circulação de Mercadorias, modificações que não 
satisfazem. V. Ex• mesmo já reconhece que se esperava urna reforma mais 
ampla, reforma que não vem, apesar de o Legislativo estar insistindo. Lamen~ 
tavelrnente, nessa hipertrofia do Executivo, pouca coisa, o Legislativo pode
ria fazer na alteração dessa sistemática. V. Ex' lembra muito bem qualquer 
alteração mais profunda só poderá ser feita através da unanimidade dos Se~ 
cretários de Fazenda de todos os Estados, o que é um absurdo, porque real
mente as regiões mais carentes- e eu falo isso pertencendo ao Estado de Mi~ 
nas Geriis - o NOrdeste, por exemplo, estará sempre sendo prejudicado em 
relação ao grande e poderoso Estado de .São Paulo que, mais uma vez, se be
neficia da reformulação do ICM. A reformulação, Senador José Uns, tem 
que ser ampla. Não podemos continuar a dar ao Estado de São Paulo tudo 
aquilo que ele quer, em detrimento de outros Estados. E falo também, agora 
na condição de mineiro. Era o aparte que queria dar a V. Ex• 

O SR. JOSf: LINS (CE) - Nobre Senador Itamar Franco, V. Ex• le
vanta a mesma tese apreciada pelo nobre Senador Gilvan Rocha. Da minha 
parte, reafirmo que também sou favorável a uma reformulação mais ampla ... 

O Sr. Itamar Franco (MG)- V. Ex' é o Líder do Governo nesta Casa, é 
o homem que defende a política econômica do Governo e, devo dizer, com 
muita propriedade: V. Ex• é um estudioso da matéria, é um homem que me~ 
rece o respeito dos seus Pares. Mas não é possível, Ex•, que continuemos as~ 
sistindo a deliberações do Executivo, quando interessa a esse Executivo .. 
Lembro a V. Ex• que, desde 1975, estamos aqui defendendo urna nova refor
mulação para o Imposto de Circulação de Mercadorias- e o Executivo faz 
"ouvidos de moucos", ••ouvidos de mercador". 

O SR. JOSf: LINS (CE) - Discordo de V. Ex• quanto à última afir
mação. ê o próprio Poder Executivo, a Presidência da República ... 

O Sr. Itamar Franco (MG) - Depois d~ quantos _anos, Ex•? 

O SR. JOSll LINS (CE)- ... que se mostra favorável àquela revisão e 
que analisa ... 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Uma anãlise demorada, Ex•, desde 1975. 

O SR. JOSf: LINS (CE)- ... os estudos prosseguem em caráter mais 
amplo, abrangendo todo o sistema tributário nacional. 

O Sr. Itamar Franco (MO) - Mas, Ex•, nessa velocidade ... 

O SR. JOSf: LINS (CE)- O que eu quero dizer, nobre Senador, é que 
seria impossível deixarmos de reconhecer a contribuição da reforma do ICM 
aqui representada no momento ... 

O Sr. Itamar Franco (MG) - Ex•, mas é um paliativo ... 

O SR. JOSf: LINS (CE)- Se V. Ex• quiser ouvir os dados de que dis
ponho ... 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Com muito-prazer. 

O SR. JOSf: LINS (CE) - ... verá que realmente não é tão pouco quan
to V. Ex• estã pensando. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- Mas V. Ex• estâ de acordo em que ela é su~ 
ficiente? 

O SR. JOSf: LINS (CE)- Estou de acordo em que o problema tribu
tário brasileiro merece um estudo muito mais amplo, 

O Sr. Itamar Franco (MG) --Mas jâ dura anos. Pelo amor de Deus ... 

O SR. JOSf: LINS (CE) - Mas é claro. A impressão que tenho é a de 
que estamos todos convencidos, como o próprio Poder Executivo, de que hâ 
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necessidade dessa visão no sistema tributário nacional- cujo pbjetivo é o de 
fazer uma melhor distribuição das receitas entre as diversas esferas de Gover
no, visando ... 

O Sr. Itamar Franco (MG)- SenádOr José Lins, vejã V. Ex• que eu ape-· 
nas me fixei no Imposto de Circulação de Mercadorias. Não quis nem dizer 
relação ao problema do Fundo de Participação dos Municípios, nem dosEs
tados, porque eles estão empobrecidos mesmo. Não quero nem entrar nessa 
seara, hoje. Estou apenas me referindo, porque quando vejo um homem sério 
como V. Ex• ... 

O SR. JOSE UNS (CE)- Pelo contrário, seria importante que entrás
semos também nessa seara. 

O Sr. Itamar Franco (MG)- ... assumir a tribuna do Senado e falar 
sobre a reformulação do ICM, eu tive que aparteâ-lo para dizer da nossa luta 
desde !975, fazendo justiça a esses sobret-udo três Senadores que muito luta
ram para essa reformulação, mas não essa reforrnulaç_ão que af está, porque 
ela é insuficiente. 

O SR. JOSE UNS (CE)- V. Ex• me permite? O que me parece é que 
v. Ex• não aceita nenhUma modHicação para melhor, na legislação atual a 
não ser aquela que, fazendo uma reformulação total, se conforme ao seu pen
samento. Antes disso, qualquer coisa que venha em benefício do Nordeste 
não será aceito por V. Ex• Esta é a impressão que V. Ex• me deixa, quando 
contesta, sistematicamente, as minhas afirmações. Estou trazendo uma boa 
informação para o Nordeste, uma informação atravês d~ qual se verifica que 
parte dos tributos originários do ICM, gerad9110 Sul, passa agora a ser trans
ferido para a nossa Região. 

Não lhe parece estranha a sua posição'! 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) -V, Ex• seguramente não está satisfeito com 
is:»o. 

O Sr. Marcos Freire (PE) - Permite-me V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSf: Llr>S (CE)- E por que não' A mim me parece que essa 
transferência é importante. Que ela representa urna contribuição de alta valia 
para a renda dos Estados nordestinos. Com o maior prazer, ouço o nobre Se
nador Marcos Freire~ 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Diversas veZes tenho debatido aqui no Con
gresso este problema da sistemática do IC~ .• prejudicial ao Nordeste, como 
fi1 mais recentemente, em 28 de novembro último, e espero, sempre que 
possível, t~atar deste assunto ... 

O SR. JOSE UNS (CE) - Não seja por isso ... 

O Sr. Marcos Freire (PE) - ... mas quero dizer que V. Ex', com todo esse 
ar de experiência no trato da coisa pública .. , 

O SR. JOSf: UNS (CE) - Nem tanto ... 

O Sr. Marcos Frc"ire (PE)- ... até dá a impressão de que está comuni
cando à Casa o atendimento de um pleito do Nordeste. Não é verdade, Sena
dor. 

O SR. JOSE LINS (CE)- Realmente, é verdade. Um pleito feito atra
vés de todas as Secretarias de Fazenda da Região. 

O Sr. I\"! arcos Freire (PE)- Essa modificação, do final do ano passado, 
:l que V. Ex• se referiu, atende, sobretudo, aos Estados ricos. to caso do Go
vernador de São Paulo, que quer fazer a sua capital e que conseguiu, sem dú
vida, influenciai para que houvess.e essa modificação. 1: esse o Estado que 
maís vai ser beneficiado cO~m essa modificação. Daí, quer-se dar, agora, um 
prêmio de consolação ao Nordeste. Não é a solução. É, apenas, um remendo. 
E ainda aparece aqui como se fosse a grande benemerência para o Nordeste, 
Mas, eu terei oportunidade de mostrar que isto não satisfaz o Nordeste. É 
mínimo o proveito que o Nordeste está tendo, diante daquilo que el_e preten· 
dia, mesmo em relação ao lCM, essas alíquotas interestaduais, V, Ex' sabr: 
que o pleito era muito maior. Tenho documentos, aqui em mãos, que terei 
oportunidade de ler, mostrando que o pleito era outro, e, portanto, nos de
ram migalhas em vez daquilo que nós pretendíamos. 

O SR. JOSÉ 1.1:-iS (CE) - Veja, Sr. Presidente, que o Senador Marcos 
Freire. ape."ar de parapsicólogo que erra nas suas previsões de leitura de men~ 
te, ou de documentos que estão em minhas mãos, ele jâ S:Ugere que todos os 
dados são favoráveis a São Paulo e desfavoráveis ao Nordeste. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Não, eu não disse isso. 

O SR. JOSf: L! 'IS (CE) - Sr. Presidente, se a Oposição e o Senador 
Marcos Freire i;e mantivessem ·cm estado de equilíbrio em seus julgamentos~ 

reconhecendo quando as coisas são favoráveis ou desfavoráveis, sem capri
cho, então teríamos mais tranqUilidade. Mas nessas condições, Sr. Presidente, 
havemos de convir que já não podemos confiar em seu equilíbrio. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Eu disse apenas que as nossas reivindicações 
eram muito mais amplas. 

O SR. JOSE LINS (CE)- V. Ex• chega a dizer que não devo propalar 
essas coisas como boas porque na realidade não o são. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Como atendimento apenas ao Nordeste. V. 
Ex• sabe que na última reunião do CONF AZ não se chegou nem a um enten
dimento porque os representantes do Nordeste protestaram e se rebelaram e 
agora tiveram que se dobrar porque V. Ex• sabe àas contingências dos Esta
dos federados neste País. Sabe V. Ex• que o pleito não era este, era muito am
plo. 

O SR. JOSÉ UNS (CE)- O Senador na realidade se reporta, agora, a 
fatos passados. Numa reunião do CONF AZ, já neste ano ... 

O Sr. Marcos Freire (PE)- V. Ex• citou decreto do ano passado ... 

O SR. JOSE UNS (CE)- A reunião do ano passado Senador, nadare
solveu, V, Ex' sabe disso, já houve outra, já foi resolvido, jâ trago para V. Ex' 
nossas informações, V. Ex• não quer ouvi-las, V. Ex• prefere sempre que 
os resultados da política do Governo sejam contrários ao Nordeste e favorá
veis a São Paulo. É esta a maneira de V. Ex• defender a Região? Tenha pa
ciência, V. Ex' não está ... 

O "Sr. Marcos Freire (PE)- V. Ex• parece não estar acompanhando a 
minha luta nesta casa: .. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Permite V. Ex• um aparte? 

O SR. JOSE UNS (CE)- Concedo o aparte ao nobre Senador Gilvan 
Rocha, 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - Creio que, para tristeza de V. Ex', o meu 
aparte é na mesma linha do nobre Senador Marcos ~reire. 

O SR. JOSÉ LINS (CE) - Não bâ nada de mal nisso. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE) - V. Ex' vai fazer saber ao Governo que o 
Nordeste não se sente- re<ifirmo com todas as letras- atendido de maneira 
alguma, com essas últimas medidas do Governo Federal,_ e para V, Ex• não 
pensar que existe má fé nessa minhã afirmação, eu remeto V. Ex• ao correli
gionário, que tem o trânsito talvez maior do Nordeste no Palácio do Planalto, 
que é o Gqv~rnador da Bahia, e que, com todas as letras, reclamou, esta se
mana, do Governo federal, aludindo inclusive que ele, pessoalmente, conduz 
numerosos votos ao partido de V. Ex• e que o Nordeste não pode mais agüen~ 
ta r a discriminação que piora dia a dia. A desculpa que V. Ex• dâ, no lingua .. 
jar tecnocrata ... 

O SR. JOSE UNS (CE)- V_ Ex• me permita não estou dando desculpa 
nenhuma. Ao contrário estOu expondo um fato. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- V, Ex.f., cometendo um ineditismo de apar
tear um aparte está ainda anteriorizando-se às minhas palavras. Eu não disse 
ainda qual foi a desculpa que V. Ex• deu, E foi a seguinte. Que estã sendo es
tudada pelo Governo uma reformulação maior sobre os tributos do Nordes
te. Ora, a coisa que mais assombra o nordestino, depois que os tecnocratas ... 

O SR. JOSE UNS (CE) - Eu não disse isso, absolutamente. 

O Sr. Gi!van Rocha (SE)- Mas, V. Ex• disse que continua em estudo a 
reforma tributária. V. Ex• afirmou corri todas as !etras, aqui. E V. Ex• sabe 
que essa é a grande desculpa dos tecnocratas, que nos faz tremer, a todos os 
brasileiros comuns. Quando o GoVerno eStá dizendo ... 

O SR. JOSE L! !'IS (CE)- Sei que a Oposição não gasta de estudos; eu 
sei que a Oposição não gosta de nada sério. 

O Sr. Gifvan Rocha (SE)- ... e os tecnocratas, em particular, que estão 
estudando o assunto é uma sutH maneira de negar um pleito. 

O SR. JOSI': LINS (CE) - Tecnocrata falou V, Ex• não fui eu. 

O Sr. Gilvan Rocha (SE)- Todos nós estamos acostumados a isso, to
dos nós sabemos da frustração de uma pessoa que pede alguma coisa ao Go
verno ou que exige alguma coisa do Governo e o GOverno vem com essa des
culpa que não cabe mais: ~·vamos estudar." Vamos estudar significa dizer: 
Não vão ser atendidos. Não adianta mais esse jargão de que estamos estudan
do o problema, porque então estes estudantes são relapsos. que e jã deviam 
ter sido reprovados hã muito tempo. 
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O SR. JOSt LINS (CE)- Sr. Presidente, V. Ex• é testemunha e ~odos 
o-s outros que aqui nos acompanham dessa ojerizã terfivel da OposiÇão por 
qualquer estudo. 

Não querem analisar nada. Não esperam por nada, já sabem tudo. Eles 
têm condições de resolver tudo a tempo e à hora, só que nunca fizeram nada. 
Essa é que é a pura verdade. 

O Sr. Marcos Freire (PE)- Acabaram com as eleições diretas e não nos 
deixam ser Governo. 

O SR. JOSf: LINS (CE)- Mas na hora em que se trata de alguma coisa 
de concreto, a Oposição, obstinadamente, se recusa a ouvir. 

O Sr. Itamar Franco (MG) (Fora do microfone.)- V. Ex• repare que só 
há um Senador do PDS ouvindo-o. 

O SR. JOSI': UNS (CE) - Ora, Sr. Presidente, nessas condições, o Bra
sil poderia dispensar o Senado e a Câmara; poderia dispensar todas as opi
niões que essas assemb(êias canalizam, oriundas do pensamento do povo. 
Bastaria que a Oposição se sentasse e escrevess-e;- porque ela já sabe tudo. 

Sr. Presidente, não posso concordar com essa maneira de agir e de pen
sar; a verdadeira responsabilidade deve ser assumida e as soluções devem ser 
buscadas, através de análises sérias e consentâneas. 

Mas co1tinuo, Sr. President~. O que quero;- finalmente dizer a V. Ext- e 
aos Srs. Senado!"es é que aquele instituto legal, que foi aprovado no final do 
ano passado, deveria - como aqui foi exposto por mim mesmo -, ser obje
to de uma análise, através do CONF AZ, isto é, de um estudo por todas as Se
cretarias de Fazenda d_Q__País para que, juntamente, tomassem elas uma deci
são sobre o problema da transferência de receita. No ano passado foi assenta~ 
do um esquema para essa transferência, ccim a redução das taxas cobradas em 
São Paulo e aumento daquelas taxas cobradas no Nordeste, no Centro-Oeste 
e no Norte. No início deste ano aquele esquema sofreu, realmente, contes
tação, durante a primeira reunião do CONF AZ. Criou-se um problema sobre 
o qual se pronunciou o ilustre Governador da Bahia, Antônio Carlos Maga
lhães. 

Agora informo a V. Ex•, Sr. Presidente, que, feita nova- reunião do CON
FAZ, ficou decidido que a partir do dia 10 de março deste ano, as novas tari
fas a vigorar serão as seguintes: 

Tarifas ínterii:as no N ardeste, 16%, portanto, 1% a mais; tarifas no 
Centro-Sul: !5% em 1980, 15,5% em 1981, e 16% em 1982. As tarifas interesta
duais, dentro da mesma região, qualquer que seja esta, será de 11 o/~. O Estado 
exportador recolhe li% e o Estado importador recolherá 5%. 

As tarifas iiiterestaduais entre regíõeS diferentes, exemplo, entre o 
Centro-Sul e a do Nordeste, dependerão da direção do fluxo das mercadorias. 
Por exemplo, para o Nordcs_~, São Paulo cobrará 10 em vez de 11, em 1980; 
9,5 em vez de 11, em 1981; e de 9, em vez de 11, em 1982. Mas do Nordeste 
para S. Paulo, o Nordeste ficará sempre com 11% do IC_M. 

Finalmente, as tarifas relacionadas com a exportação permanecerão em 
13%. Isso signific-a, Sr. Presidente, que os Estados do Nordeste, além de pas
sarem a sua tarifa interna de 15 pura 16, passarão a ter mais 2% de arreca
dação sobre tudo o que importarem do Centro-Sul do País. 

E qual serâ o resultado disso? 
Sr. Presidente, sem levar em conta qualquer modificação estrutural da 

economia, sem levar em conta os aumentos vegetativos, sem levar em conta 
qualquer outra modificação que advierem, seja na _estrutura da economia de 
cada Estado ou regiões, as modificações serão: o ICM do Nordeste passará 
de 47 bilhões, a preços de 1980, para 59 bilhões de cruzeiros- seja, quase 60 
bilhões; o do Centro-Oeste passará de 20 para 25 bilhões; o do Sudeste passa
rá de 285 para 310 e o do Sul de 79 para 92 bilhões. 

Os aumentos percentuais serão: para o Norte 17,5%; para o Nordeste 
22,7%; para o Centro-OestC a·e 27%; para o Sudeste 9% e para o Sul 16%. Por
tanto, um máximo de 16% ·para o Sul, um mínimo de 9% para o Sudeste e 
quase 23% para o Nordeste. 

Disponho, Sr, Presidente, e solicito que faça parte do meu pronunica
mento, de outros dados que poderão ser fornecidos aos Srs. Senadores, que 
quiserem compulsá~los. 

O terceiro assunto, Sr. Presidente, que desejo abordar hoje, neste Ple
nário, diz respeito à seguinte informação: os pTódutores da cana-de-açúcar, 
em A lagoas, juntamente com alguns parlamentares, entre eles Divaldo Surua
$Y e Teotônio Vilela, decidiram passar um telex ao Sr. Ministro da Indústria e 
do Comércio, nos Segliiri:teS termos: 

MH1IS7E:RIO INDtiSTKIA E_T CO~F.RCIO 

BP.ASILIA (DF') 

AT~:llDF.r;rJO A PETF.D-<I:,t;ÇAO DE "f~SSE>·lELE'I;. GERAL DE F'LANTADOP.ES Dl: Cf,!JA 

REALIZADA :LESTe'. rNrJ.. CUEPRE1l0S TRANSHITH. CONHFCI!rENTO VOSSENCIA 

TE:FJ.:OS J!O'l'A OFICI!.L J:CS,:A .f.SSE:!-:BLE:IA: 

''OS PLA!)T/.DORE-S DE CA;iA, ['E /.LAGOAS REm:tDOS NESTA DATA,' PO~ CONVO

CAÇACJ DA A:::SOCI/,ÇAO DOS ?LAJ{'l'ADORES DE CA~A. DE: A.LAGOAS ,Jm:TA:·:EJ!'TE I 
COJ·: OS ;F:U:s:IDE!rTES J:<f,S !l.SSOCIACO_ES DOS FOR!"ECEI::OEFS DE.' CAXA DE PER

liM:EUCO, EAEIA, SERGIPE !! ?AEf..IEh, ESTArmO PP.PSE~iTES OS S~S~ SENADO!~ 

TEOTot!IO VILElA, r:f.FUTI-.DC'S FF."ÇF.?.f,IS l.!IVI.LDO st::;.UA:.OY E Al!'I'Otl!O FTR

l':EIF.A~, DF:?I.'TADOS ES'!'i.IlUAIS" JOSE! ':'f.VA:-;ES, PR.E'SI!"E:Vtr: r;.. ASsr.:::::LCIA I 
LEGISLATJ;VA CO ESTI<CO DE ;.LAGOAS, OSVALI)O GN-:ES I'E EARI\OS E.' GL!!IEAL

t:O CORREIA,DA F.P.!-:IA, s:::S. STC:;.F.TA:\IOS PA nn:USTIGA E ;:o:·::EP.C!O S DA 

A:JF.IC!JL'!'UPA, LtiiZ El'STJ:.Qt·:::o TOLEDO r :L;Et.smr COST/,, FR.'XCISCO FF~CP.O, 

REFf.ESFI:nr;:rE DO~· FORn:CF~O?.ES DE CA.l:A JU~."TG l..O COt~St'L?"O I:ELIBE':CATI

VO "'0 I!."STITUTO DO A.CUCA!~ E: DO ALCOCL, f JOAO F.tTDE:S LEITE SOA~E~ ,Sr

~RETAP.IO G<.P.P.L tA F:SCE7.AÇAO DOS FLArl":'ADQF.;:'Z DE CM: A DO E!' A$!!.., cc:rs
CIE:r;TI'S ~·r. SUAS RE'::0PO!J8AEIJ..Ifi."..:ES, APOS l'E:E:'A.?BP.F.;-' OS ??..OELE:-:;.s C:UE I 
/'.FLI(".F:: (1 SIS'.:'Bi~A SUC20-ALC00LEHO RT:'Gio::F.L, r:·::::rtr:::t-_;.• PE:P.!'t.::E."'.ETI n: 

ASS~llELF.I,;, cm;voCJ:.D.?.S :rSUl:IOES Qut: srr-;.;,o FC.'.LIZAt>AS ::os DE:J-.IS ~2TAr 

DOS !\O~r·F·s'fmos, E CO:W7~fCAY. r,O'!J SRS. t·:I!:ISTi..:Q"S" DA ;r:;DUSTP.IA ECO / 

Cm!LI~CIO, DO PLi.i:EJA:.;::!'7C-, F'.!!Zrr:DA, AG::1:!Cl:1·TtiF.n, :-:r!-;AS F: E;I."I'T<;.::r;. E 

T?J.EAL!~O l' P::E:2U El'_l'i.' C-O HSTIT<:"rO I: O 1-.ÇUCJ:.:~ E [·0 AJ:COOL CUE tlAO I:i.I

C!ARP.O AS ATIVH/.I·ES I:·E ?L.'.llTIO E AN:?fl.r:;A: N' CANA ATE hTE:::t·I}!E:TTO I 
DCS ?LE:ITOS l'E; FI::;.;:cr;..:JJ;;];_:;'O DE p:EI.GfTCI/-. :: f·E FIAA(".l.O DE ?F.ECOS I 
Ff,:·:A A CA~i.!., ;_çucr,r-: E .rt.LCOOL CO~~?A':::!LUlZ/'.DCS A f.~AL!Df.N: rr CUSTOS, 

_IF.POSSil:'lLI':'..:.DO~ FO;: FI-.!/!:/, DE ?.E'CUF.SC~ ,DrS':'JfC;,!;CQ O t.GF.AVf-'<t'!:'rC:' DA/ 

CF:lSE; E"CO:rot:ICt, C: SOCit,L r:c ~:QP.!.'E'.!:Tt;. C"ll17:':C.·~Sll·:, :O:E-.S.VLVCi:Ai•: ORGt.;;rzAP. 

UKA COJ.li~SAO CO:·:?VS7A I:E FO::m~:CE:DOF.:f:S rr, r;J..r·r,, !·:S?RE'SE::':A;.J'f8S COS GO

VE.RNOS E:t;V..r:UAIS fA ;;-,E:TI;.O, SEl:"Al;ror~ES,[.[Pt;'!'i.J:OS F'EDE:F.f..It B l:S'!'r.DU/.IS 

CCH A t!ISS/,0 rr. 'L~;VA!~ M Cmi!lECI~·:El!TO DO EXCELEi:T:rS3Ii-<O ~g};!~Ç'~ F!':r:sr

DEtl':'E: JOAO FI0t'EiiZ!.TO A V"E~rltDEI!U. SIT_t•r,ç{,O_ t·h AGF.C-It:I'UST:::r;. CA:i;.'.'I

El!".A J:OF-DEST!C:t, C AS SUAS ~r:I'l:EE.I'.DAS E JUSTAS ;::SIVIND!CA:;;O!:.S. 

HACE:IO, 1 G DE: ~!f,RCO Dr. 1 ~ao 

ASS!!:t,DIJS: 

JCA:.I CARLOS eE .t..Ll1UCUF.?.QUE FlLHO 

PRES. I.SS. FLA:IT. r;;;,;;A .hLAGOAS 

A:/Tot!IO CF.LSC; .ICE AHt:~ADE CAVI,LCAh~E 

PP.ES. ASS. FOR~f. CA!lA ?F!'NA!-:BUCO 

JOSE Al:-Torao co::mErA Ln-:A. 

?lU'S. ASS. FOE!:. CAr:A EA!4IA 

HF.Lt·:UT HAGEt:::-~·c·K 

FP.ES. ASS • .2Lf,::'!'. CANA Sl:.'RGIPF 

'Y.AtTOFL EORG!::S tE At:DPJDE 

PF..ES. ASS. _PLANT~ CA,~:A PARAU!A 

AT81:CIOSAHE:l;'l'E 

JOAC CARLOS ~-E ALEt:'QUE:!::.QUE FILHO 

PRESil{E!l'I'E DA ASPL.A;;/, 

Sr. Presidente, quanto ao assunto tenho a informar a este Plenário que o 
preço do açúcar esteve, por muito tempo, em USS 180,00 a tonelada no mer
cado externo. Durante todo esse tempo o IAA pagou o açúcar, aos produto
res, a US~ 280.00 a tonelada, portanto, com um subsídio de U_S$ IOO.OOpor 
LOnelada. Essa situaçào permaneceu por bem mais de 2 anos, segundo infor
mação do Ministério da Indústria e do Comércio. A partir de alguns meses 
atrás o preço do açúcar começou a subir. Passou de USS 180.00, no mercado 
externo, para US~ 200.00, para US$ 300.00, para USS 400.00, chegando até a 
USS 600.00. Hoje a cotação estã mais baixa, entre US$ 500.00 e US$ 550.00 a 
tonelada. O IAA, porém, continua pagando aos produtores USS 280.00 a to
nelada. Como se vê, ele que vinha há quase 3 anos perdendo dinheiro, passou 
a ganhar, portanto, cerca deUS$ 220.00 a USS 25Q.OO por tonelada, mas isso 
não fez evidentemente muito tempo. 

Todavia, segundo_ informações, os produtores de açúcar desejam solici
tar ao Governo_Federal um preço deUS$ 500.00 por tonelada. O assunto já 



1\Iarço d(' 19HO DIÁRIO DO COI'\GRESSO NACIONAL (S..,ào li) Sábado 15 369 

vem sendo estudado entre os Ministérios interessados e os produtores de àçú
car. O Governo, de certo modo, estranha que durante esses entendime:ntos os 
rrodutores tenham tomado essa dec:ição, numa hora difícil, porque estamos 
na fase de plantio c o trabalho envolve cerca de 500 mil trabalhadores. 

De qualquer modo, o Governo está inteiramente aberto à análise do as
sunto, está diSJ"'O!;to tt busc<.~r uma solicitação dentro, naturalmente, do que 
for razoável para a economia nacional e para o próprio bom andamento da 
economia açucareira do País. Esses preços envolvem não somente o açúcar 
mas o álcool e outros derivados. 

Eram estes, Sr. Presjdente, os temas que queria trazer à consideração 
deste Plenário. Agradeço a atenção de V. Ex~ (Muito bem!) 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. JOSE UNS EM SEU DIS
CURSO: 

""'"iew M CNEC<M ~~ Gfi[HNETE DO HlNISTRO ~to ti ~-vrri, · 
Courde!'nt~dor i o de Assuntos Ec.onôm i cos 

J/1POSTO SOfJRE CI RCULAÇAO DE t-1ER O RIAS - ·oRÇAHENTO ~.!"! ·{\,:,. .... 
_:!l.:--.- Cr$ 1.000,00 

Regiões/Esta dos 
Com alt,eração dea1'fquot<ls-HiJ..>Ôtcsl2' !II 

1980 
1980 1981 1982 

.. 

NORTE 5.371.485 5.987.959 ~~ ~-llUQ 
- Acre 220.000 275.44ll 279. 400 283.140 
- Amazonas 2.658.000 2.658.000 2.6'58.000 2.658.000 
-· Pará 2.493.485 3.054.519 3.737. 734 3.296.387 
- Territórios - - - -
NORDESTE 47.788.873 55.629.607 57.175.492 ~ 
- Maranhão 1. 860- 700 2.123.059 2. 152.830 2.184.462 
- Piaul 1. 329.366 1.562.005 1.603.215 1.643.096 
- Cearã 5.991.7951- 7.082.302 7.315.982 7.543.670 
- R. G. Norte 1.,757.0001 2.020.550 2.069. 746 I 2.118.942 
- Paraíba 3.000.000 3.372.00D. 3.468.000 I 3.561.000 
- Pernambuco 11.14L900 13.158.584 13.547.762_ 13.949.659 
- Alagoas 3.208.112 3.641.207 3.705.369 3.769.532 
- Sergipe 1.600. 000 1. 888 .. 000 1. 939.200 1. 988.800 
- Bah'ia 17.900.000 20.781.900 21.372.600 21.945.400 

CENTRO-OESTE ~ ~ 24.832.316 25. 681..:..9.Ql 

- Mato Grosso 8.694. 000 10.311.964 10.650.150 10.980.522 
- Gciãs 7 .449. 880 I a. 701.460 8.969.656 9.230.401 
-'Distrito Federal 4.070.000 5.054.940 5.262.510 5.470.080 

~ 284.609.000 297.655.883 303.974.945 310.560.062 

- Minas Gerais 38.000.000. 40.432.000 41.686.000 42.902.000 
- Espírito Santo 4.604.000 5.142.668 S. 409.700 5.676. 732 
- Rio de Janeiro 52.000.000 55.692.000 57.564.000 59.436.000 
- São Paulo 1.o.o.oos.ooo 196.275.165 199.315.245 202.545.330 

SUL fl.87S.,O_~ ~ ~QQ. 92.2t~ 

• Paranã 26.675.000 29.662.600 31.156.400 32.676.875 
- Santa. Catarina 15.700.000 16.045.400 16.202.400 I. 16.375.100 
- R. G. Sul 

( 
''37 .500.000 40.387.500 41.812.500 43.237.500 

" BRA-SIL 437. 858.2:!8 ,469.436.385 481.3lt.~.l53 493.472.62Q 

FONTE: Secretaria de Ec~r:~Tia..e1inanças - 1-!WlfAZ. 

J rsw.oos 

],= 

- 1" 
' - }c;;:;;;"J-"O~s-:=: 

"' - -r• 
.J::t.-."l'7"" 
•z 

1980 

HH'Cln:s:: H1PXOI1X:::.sç .1 HIP0
1
TI;SI: 

' '·' 12,0 '·' 21,7 25,2 21,7 

···- .. • •.• i, .:.:,.:. 
12,6 ii,5 12,8 

'·' 13,6 '·' 
10,0 16,4 10',0 

10,7 1~,1 lO, 7 

11,4 17,5 11,4 

10,5 16,2 10,5 

'·' 15,0 ... 
'·' 12,4 6,1 

u,o .18,1 11,0 

?•S 13,S .9,5 
11,8 16,0 11,8 

'·' 16,1 '·' 
11,2 19,3 ii,2 
11,0 16,6 11,0 ... 16,8 9·,8 
1-t,o 24.,2 14 ,o 

-5,9 '·' 8,8· 
7,6 '·' ll,,S 

12,1 ll, 7 18,2 
S,J 7,1 12,5 

'·' J,J \""' 7,1 ... a,j lJ,ol 
11,6 11,2 17 ,c 

H!PClT::SE 

l4., 7 

27 ,o 

• J .~ • 

i1,.4 

_17, 7 

19,6 

15,7 

20,6 

22.,1 

11 .a 
15,6 

21,6 

15,5 

21,2 

19,4 

23,3 

22,5 

20,4 

29,3 

'·' 9,7 
17,5 

lO, 7 
o~,9V 

12,4 

16,8 

lll»dh;s:; HII'O'I'ESE 

I III 

6,4 17,5 

21,7 28,7 

. ".-:· . >t~ 
l.2,S 32,2 
5,5 21,8 

10,0 :22_,7 

10,7 .17 .... 

11,4. 23,6 

10,5 :25,9 

9,4 20,6 

6,1 1~,7 

11 .. 0 25,2 

9,S 17,5 

,,, 

23,2 

24,3 

22,6 

::7,4 

26,3 

2.3,9 

34,4 

12,9 

23,3 

lol,3 

5,6(/ 

!G,6 

22,5 - ]'c. 
"' 

3,7 2,2 s,s 3,2 7,3 '·' 15,3 

13,4 lo-

8,3 7,7 12;4 11,5 16,6 
• 8R..'\StL . 7,7/ 10,5 y 

. our,!J!!O co:;J•r.r:NJ'~vo no:; çt.tlllo::; c l'ClltJl•!} oo:; J;~~·r,-mo::: z,: JU:Glür;::: l::J·I m:çon~ 

·,;;~~ .. :~"<~; V, J,!hÇr;t ": \h'; 1\I.!Q.,Olli.S, CO!l::OIDJ.M/1\lQ-•,J; ;~.:;; ~-J.C.tJirHJ.!; J!li'Ú-

1 ' 8 o C'r$ !nil 

1·! s T A O o s " ' p O T " s ~ s 
rrT -1 I lU 1 

NO!l.1'l> 366.906 616.474 249. 5GB AC 47.·740 55.440 

"'' 
7. 700 

rr, Ji9:i&ú sú:.Õ-34 2o~i: Bõa '.1'!:!' .... '1:. 

nonm::::::r:;:: '4. 765.519 7.840.734 3.075.215 J.lh . 199.095 .26.2. 35Q 63 . .264 PI 151.548 2::!2.639 81.091 CE 6'29,138 1:09,0.507 461. 3G? 'llN 165.158 263.550. 98.392 
P'J .183. 000 372.000 189. 000 
PD 1.225.609 2. 01.6.684 791.075 

"" 304.771 433. ó95 12!l. 324 
SE 188.80-0 2&8'. 000 99-200 
DA 1. H8.400 2.'88i.so.o.v"' i.l63. soo 

C,OCSTE 2.256.228 3. 853.604 1.597.376 

"' 956.340 L-6H.tl84 660.744 
'.GO 730.088 1..;~~: ~~g S2l.492 

Dl' 569. soo <11~.uo 

SUDI:STE: 16.691.319 12:932:.833 -~-758.486 
NG 2. 888,.,000 2.-132.000 - 456.000 
.ES 557.084 538. 66& - 18. 4lG. . ""' 4. 316,000 3.692.000 - 624.000 ·sr>. 8. 9"30 • .?35, 6.270.165 - 2. 6(,0. 010 

'pu L 6. 7'87. 700 6. 220.500 567.200 
1'R 3. 09•4. 300 2. 987.600 - 106. "/ou se . 580.900 345,400 - 235.500 

"" 3.!12.500 2.887.500 - 22!>. 000 
nru-.5rL 30.867.672 31.464.145 5%.47J. 

l'ON'l'l: - Sl:C·. Llf; i.:cu:;(>:-tr,\ r: l'.!W\r-:ç,-.S - t-\r. 

(l) ~~;fii~:;f~, :I:~:J~li~~[r~:&~.~~1;H~~i~x~~~"'~t~~Zfi~::~::::~~~;'":!:·'i;:;:~ 
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: QU/I.!InO com•,i.m."TIVO oo::; G/l.t:%10$ r: n:HD/1.$ tJOO E"$TI\DO$ I: m;c:IÕI:$ 1:11 DJ:COl\-

• ,ru";t.:ci11. ,~f. ~;\ni/I.r,'ü~ tl,-.s 1\Ltouo·rr.$. comao.r.RJ,Hno-sr. ,-.s st;duiN'l't:::i lll'r·o

- 'l'.J=SI:S 
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÁZARO BARBO
ZA NA SESSÃO DE 13-3-1980 E QUE. ENTREGUE À REVISÃO 
DO ORADOR, SERIA PUBLICADO POSTERIORMENTE. 

O SR. LÁZARO BARBOZA (GO- Pronuncia o seguinte discurso.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores: 

Na verdade, Sr. Presidente, eu não posso ter a pretensão de proferir um 
discurso, nos escassos minutos que nos restam para o final da sessão, mas 
quero dizer ao Senado que hoje passei o dia todo no recinto da Câmara dos 
Deputados, onde se encontrava na Ordem do Dia um projeto que esta Casa 
aprovou em primeira votação, aii1da em 1978, e em segundo e último turno 
somente no ano passado. 

Depois de inúmeras peripécias, entendeu o Senado de acolher, em vo
tação nominal, difícil, o projeto de nossa autoria, estendendo a chamada 
Amazônia Legal Goiana do paralelo 139 para o paralelo 169. 

Com pareceres a-mplamente favoráveis das Comissões têcnicas da Câma
ra dos Deputados, o projeto entra ali, hoje, na Ordem do Dia. 

Vozes poderosas se levantaram contra, Sr. Presidente e Srs. senadores, 
numa incompreensão, para mim, injustificável, e pretendiam criar mecanis-

mos de procrastinação da matêria, obrigando-nos a um diligenciamento que, 
graças a Deus, teve a unanimidade do Estado de Goiás, sem a falta de um só 
dos seus homens no Congresso, ali todos reunidos e buscando o apoiamento 
dos colegas parlamentares para o requerimento de urgência, 

Entendem os nossos irmãos do Norte do País que é um absurdo a in
-serção de Goiâs na área amazónica. Mas, quero apenas dizer à Casa, Sr. Pre
sidente, que a Bacia do Rio Paraguai, começando nas cabeceiras do Rio Gua
poré, indo àS cabeceiras do Ribeirão Teles Pires e de lã às nascentes do Rio 
das Mortes, subindo daí as nascentes do Rio Taquari, tudo em Mato Grosso, 
geográfica e historicaiiú~rife a Bacia do Paraguai está inserida na SUDAM. 
Que áreas do Estado maianhense, que eu tanto pfezo, que começam em Bra
gança, indo às cabeceiras do Rio Preto, descendo pelas suas nascentes até o 
Parnaíba e subindo em linha reta rumo ao meridiano de 449, é bacia do Nor
deste, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e está inserida na SUDAM. E Goiás, 
como os Srs. Senadores poderão ver no mapa, que pedirei à taquigrafia para 
tirar cópias xerox para serem distribuídas, sendo um Estado amazônico, Sr. 
Presidente, quer pelo seus aspectos geográficos, quer pelos seus aspectos hi~ 
drográficos, pela sua fauna, pela sua flora, negam a Goiás, não o privilégio, 
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mas o direito de fazer jús àquilo que ele deve 
pertencer. 

L~rnentavelmente, o pedido de urgência que diligenciamos na Câmara 
acabou não sendo atendido. }eve votos suficientes para sua aprovação, mas, 
pela tentativa de esvaziamento do plenário, faltaram 9 Srs. Deputados que ali 
pelo menos votassem contra o projeto, Sr. Presidente. Não nos faria mal. 

Parece agora - diz o Senador Paulo Brossard - que está se fazendo 
riloda fugir do plenário para evitar votações 

Entretanto, Sr. Presidente, o nosso projeto permanece na Ordem do Dia 
e o pedido de urgência será novamente examinado amanhã. Como amanhã 
será urna sexta-feira, seguramente não haverá -quorum- e a mesma situação 
se verificará .na segunda-feira. 

Mas o Estado de Goiás- não ap~mas o Senador autor do projeto- pe
los seus Deputados, pela ação de todos os seus homens públicos, estará vigi
lante para que na terça-feira, finalmente, quando as Casas do Congresso têm 
a" Sua frequência ináximã, Goiás venha, finalmente, a ver repaiada uma injus
tiça histórica que contra ele praticaram hã tantos anos. 

É conveniente lembrar, Sr. Presidente, sem abusar da tolerância de V. 
Ex• - e eu disse que, na realidade, não faria um discurso - que, hoje, 76% 
dos recursos da SUDAM são aplicados pelas multinacionais, que estão de
vastando a hiléia, as florestas equatoria"is amazõnicas; são os Projetes Jaris 
engordando; são os projetes volkswagens provocando queimadas que são de
tectadas atê'por satélites e já hã mais de 50% do empresariado nacional~ com 
vocação nacionalista, preferindo recolher aos cofres públicos o imposto de 
renda, a fazer aplicação na área da SUDAM, para não engordarem os lobos 
que vão, fatalmente, comer as suas galinhas - tomando, aqui, de emprésti
mos uma expressão do emidente Senador pelo Espfrito Santo, que nesse ins-
tante orna a Mesa, o Sr. Dirceu Cardoso. Ao passo que a área que Goiás pre
tende ver inserida não é apenas uma área pobre. é uma área coberta de vege
tação de cerrado e está, Sr. Presidente, a dois mil quilômetros a menos dos 
grandes centros que o interior da região amázônica. Ela vai permitir ao em
presário nacional desenvolver efetivamente a pequena e média indústria, for
talecendo o complexo nacional e evitando essa coisa escabrosa que vem acon
tecendo no Brasil, que é a desnacionalizaçã"o de nossa economia, com perigos 
até mesmo para a soberania nacional. 

Espero, Sr. Presidente, amanhã possivelmente, ou então no começo da se
mana, ocupar a tribuna da Casa para, af sim, produzir um discurso de análise 
objetív:a do que representa para Goiás e para os interesses do País o projeto 
que ora está tramitando pela Câmara dos Deputados, depois de receber os 
beneplácitos desta augusta Casa. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Sen-adores. (Muito bem!) 

/ 
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Presidente 
Luiz Viana 

DIÁRIO DO COI\GRESSO NACIONAL (Secào 11) 

MESA 

2•-Secretárlo 
Gabriel Hermes 

Março de 1980 

1•-Vice-Presidente 
Nilo Coelho 

39-Secretárfo 
Lourival Baptista 

2•-Vlce-Presidente 
Dinarte Mariz 

4•-Secretárlo 
Gastão Müller 

COMISSOES 

1•-Secretário 
Alexandre Costa 

Diretor: Antônio Carlos de Nogueira 
Loco!: Anexo 11 - Têrreo 
Telefone: 223-6244 e 225-8505 - Ramais 193 e 257 

A} SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Chefe: Cândido Hippertt 
Local: Anexo 11 - Térreo 
Telefone: 225-8505 --Ramais 301 e 313 

COMISSÃO DE AGRICUlTURA - (CA) 
(7 membrol) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Evelósio Vieira 
Vice·Presidente: leite Choves 

Titulo nu 

1. Pas50s Parto 
2. Bftnedito Canelas 
3. Pedro Pedrossian 
4. José lins 

1. Evelàsio Vieira 
2. leite Chaves 
3. Jolé Richa 

Suplentes 

1 , Jutahy Magalhàes 
2. Affonso Comargo 
3. João Calmon 

1 . Agenor Maria 
2. Amoral Peixoto 

Assistente: Slirgio da Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quartos-feiras, às 10:00 horas 
Local: Solo "Ruy B'arbosa" - Anexo 11 -

Ramais 621 e 716 

COMISSÃO OE ASSUNTOS REGIONAIS - (CAR) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Mond111s Ccinalo 
Yicct-Prosidente: Agenor Maria 

Suplentes de Secretários 
Jorge Kalume 

Benedito Canelas 

Passos Pôrto 

Titulares 

1. Mendes Caricie 
2. José Lins 
3. Eunice Michiles 
4, Vicente Vuolo 

1. Evandro Carreira 
2. Agenor Maria 

3. Mauro Benevides 

Suplentes 

1. Raimundo Parente 
2. Alberto Silva 
3. Almir Pinto 

1, Marcos Freire 
2. Humberto Lucena 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horas 
Locah Sala ''Clovis Bevilacquo" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - {CCJ) 
(15 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Henrique de la Rocque 
1'l'-Vice-Presidente: Aloysio Chaves 
2'l'-Vice-Presidente: Hugo Ramos 

Titulares 

1. Henrique de la Rocque 
2. Helvídio Nunes 
3. Jose Sarney 
4. Aloysio Chaves 
5. Aderbal Juremo 
6. Murilo Badaró 
7. Moacyr Oolla 
8. Ama rol Furlon 
9. Raimundo Parente 

1. Hugo Ramos 
2. Leite Chaves 
3. lcizaro Barb.oza 
4. Nelson Carneiro 
S. Paulo Brossord 
6. Franco Montara 

Suplentes 

1. lenoir Vergas 
2. João Calmon 
3. Almir Pint~ 
4. Milton Cabral 
5. Bernardino Viana 
6. Arnon de Mello 

1. Cunha [imo 
2. Tancredo Neves 
3. Dirceu Cardoso 

COMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL - (CDF) 
( 11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Jessé Freire 
Yice-Presidente: Lázaro Borboza 

Titulares Suplentes 

1. Jessé Freire 1. Jos' Guiomard 
2. José Samey 2. Tarso Outra 
3. Passos Pôrto 3. Benedito Canelas 
4. Saldanha Derzi 4. Moacyr Dallo 
5. Affonso Camargo 
6. Murilo Badaró 
7. Benedito Ferreiro 

1. Itamar Franco 1. Henrique Santillo 
2. lcizaro Barbozo 2. Roberto Saturnino 
3. Adalberto Sena 3. Gilvan Rocha 
4. Mauro Benevides 

Assistente: Francisco Guilherme TIÍees Ribeiro --- Ramal 306 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sola "Ruy Barbosa"- Anexo 11 - Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE ECONOMIA - (CE) 
(11 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Teotônio Vilela 
Vice-Presidente: Roberto Saturnino 

Titulares 

1. ArnondeMello 
2. Bernardino Viana 
'3. Jos& Lins 
4. Jesse Freire 
S. Milton Cabral 
6. Benedito Canela5 
7, luiz Cavalcante 

1. Roberto Saturnino 

Suplentes 

1. Helvidio Nunes 
2. Alberto Silva 
3. Benedito Ferreira 
4. Vicente Vuolo 

1. Jos&Richa 
Assistente: Maria Heleno Sueno Brandão - Ramal 305 2. Teotõnio Vilela 2. Orestes Ouercia 
Reuni6es: Quartas-feiras, às 10:00 horas 3. Marcos Freire 3. Tancredo Neves 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 4. Pedro Simon 
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Assistente: Daniel Reis de Souza - Ramo[ 675 
Reuniões: QuartO$·feiras, às 10:30 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - (CEC) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Joõo Calmon 
Vice-Presidente: Jutahy Magalhães 

Titulares Suplentes 

1. João Calmon 1. José Lins 
2. Torso Outro 2. Arnon de Mello 
3. Jutahy Magalhães 3. Jorge Kalume 
4. Aloysio Chaves 4. Pedro Pedrossian 
5. Aderbal Juremo 
6. Eunice Michiles 

1. Adalberto Sena 1. Marcos Freire 
2. Evelósio Vieira 2. Gilvan Rocha 
3. Franco Montara 

Assistente: Sérgio do Fonseca Braga - Ramal 307 
Reuniões: Quintas-feiras, às 10:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilacqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÀO DE FINANÇAS - (CF) 
(17 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Cunho lima 
Vice-Presidente: T oncredo Neves 

Titulares 

1. Raimundo Parente 
2. Arnon de Mello 
3. lomonto Junior 
4. Affonso Camargo 
5. Vicente Vuolo 
6. Alberto Silva 
7. Amoral Furlan 
8. Jorge Kalume 
9. Jutahy Magalhães 

1 O. Mendes Canele 

1. Cunha lima 
2. Tancredo Neves 
3. Roberto _5_aturnino 
4. Amoral Peixoto 
5. Pedro Simon 
6. Mauro Benevides 
7, Teotônio Vilela 

Suplentes 

1. Saldanha Cerzi 
2. Henrique de La Rocque 
3. Jess!J Freire 
-4. Jos& Sarney 
5. Milton Cabral 
6. Jos6 Guiomard 

1. Paulo Brouard 
2. Marcos Freire 
3. Lázaro r;kl!bozo 
4,_ José Richa 

Assistente: Carlos Guilherme Fonseca - Ramal 676 
Reuniões: Quintos-feiras, às 9:30 horas 
Local: Sala "Clóvis Bevilócqucf'' - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE LEGISlAÇÃO SOCIAl - (CLS) 
(9 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente, Helvtdio Nunes 
Vice-Presidente: lenoir Vargtts 

Titulares Suplentes 

1. lenoir Vergas 1. Jutahy Magalhães 
2. Helvidio Nunes 2. Roi mundo Parente 
3. Jessé Freire 3. Eunice Michiles 
4. Moacyr Do lia 4. Benedito CanelQS 
5. Henrique de La Rocque 
6. Aloysio Chaves 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào II) 

1. Franco Montoro 
2. Humberto Lucena 
3. Jaison Barreto 

1, Nelson Carneiro 
2. Marcos Freire 

As~istenfe: Leilo leivas Ferro Co~to - Ramal 497 
Reuniões: QuinfOs-ftiifa~. às 11 :00 horas 
local: Sala "Clovis Bevilac·qua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA - (CME) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Arnon de Mello 
Vice·Presidenfe: Alberto Silva 

Titulares Suplentes 

1. luiz Covokante 1. Affonso Camargo 
2. Milton Cabral 2. João Calmon 
3. Alberto Silvo 3, Jutahy Magalhães 
4. Arnon de Mella 

1. Dirceu Cardoso 1. Gilvan Rocha 
2. Itamar Fror~co 2. Roberto Saturnino 
3. Henrique Sontillo 

Assistente: Francisco Guilherme Thees Ribeiro - Ramal 306 
Reuniões: Quortos·feiras, às 11 :00 horas 
local: Anexo "B" - Sola ao lado do Gab. do Sr. Senador 
Joào Basco - Roma! 484 

COMISSÀO DE REDAÇÀO - (CR) 
(5 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Dirceu Cardoso 
Víc:e·Presidente: Adalberto Sena 

Titulares Suplentes 

1. Tarso Outra 1. João Calmon 
2. Saldanha Cerzi 2. Murilo Bodaro 
3. Mendes Canele 3. José Sarney 

1. Dirceu Cardoso l. Hugo Ramos 
2. AdalbertoSena 

Assistente: Maria Thereza Magalhães Moita - Ramal 134 
Reuniões: Quintas-feiras, 6s 12:00 horas 
local: Sala "Clóvis Bevilócqua" - Anexo 11 - Ramal 623 

COMISSÃO DE RElAÇCES EXTERIORES - (CRE) 
( 15 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Tarso Outro 
1?-Vice-Presidente: Saldanha Oerzi 
2~"-Vice·Presidente: lomonto JUnior 

Titulares 

1. Tarso Outra 
2. Bernardino Viana 
3. Saldanha Derzi 
4. lomanto JUnior 
5. Mendes Canele 
6. Aderbol Juremo 
7. Almir Pinto 
8. Lenoir Vorgos 
9. José Sorney 

Suplentes 

1. Aloysio Chaves 
2. Pedro Pedrqssian 
3. Henrique dt!t Lo Rocuque 
4. Jose Guiomórd 
5. Luiz Cavalcante 
6. 

1. Paulo Brossord 
Nelson Carneiro 

3. Itamar Franco 
4. Jose Richa 
5 Amoral Peixoto 
6 T ancredo Neves 
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1. Marco~ Freire 
2. Mauro Benevi_des 
3. Leite Choves 

Assistente: Cãndida Hippertt - Ramais 301 e 313 
Reuniões: Quartas-feiras, às 11 :00 horas 
Local: Solo "Ruy Barbosa"- Anex'? 11 -Ramais 621e 71-6 

COMISSÀO DE SAÚDE 
(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Gilvan Racho 
Vice-Presidente: Henrique Santillo 

Titulares 

1. lomanto Junior 
2. Almir Pinto 
3. Alberto Silva 
4. José Guiomord 

1 Gilvan Racho 
2. He-nrique Santil!o 
3. Jaison Barreto 

Suplentes 

1. Saldanha Deri:i 
2 Jorge Kolume 
3. Benedito Canelo~ 

1. Jose Richa 
2 Adalberto Seno 

Assistente: LOdo Ferreiro do Rocha - Roma[ 312 
Reuniões: Quinta~-feiras, Os 10:30 horas 
Local: Sala "Ruy Barbo~o" - Anexo 11 -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAl - (CSN} 
(7 membros) 

COMPOSfÇÀO 

Presidente: Jorge Kalume 
Vic:e-Presidente: Mouro ~nevides 

Titulares Suplentes 

1. Jorge Kalume 1. Raimundo Parente 
2. luiz Cavalcante 2. Amoral Furlan 
3. Murilo Badaro 3. Jose Gviomard 
4. Benedito Ferreiro 

1. Mauro Benevides l. Cunho limo 
2. Agenor Maria 2. Jaison Barreto 
3. Hugo Ramos 

Assistente: lêda Ferreira da Rocha - Ramal 312 
Reur~iôes: Quartos-feiras, às 9:30 horas 
local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo H -Ramais 621 e 716 

COMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO CIVIL - (CSPC) 
(7 membros) 

COMPOSIÇÀO 

Presidente: Evondro Carreiro 
Vice·Presidente: Humberto lucena 

Titulares Suplentes 

l. Raimundo Parente 1 . Affonso Camargo 
2. Henrique de Lo Rocque 2. Pedro Pedrouion 
3. Bemordino Viana 3. Aderbal Juremo 
4. Alberto Silvo 
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1. Evondro Carreira 
2. Humberto Lucena 
3. lcizaro Barboza 

1, Orestes Quércia 
2. Evelásio Vieira 

Assistente: teilo Leivos Ferro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Quintos-feiras, àS- 9:30 horas 
Local: Sola "Ruy Barbosa" - Anexo 11 -Ramais 62 J e 716 

COMISSÃO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇOES 
E OBRAS PÚBLICAS - (CT) 

(7 membros) 

COMPOSIÇÃO 

Presidente: Benedito Ferreira 
Vice-Presidente: Vicente Vuolo 

DIÃRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào 11) 

Titulares 

1. Benedito Ferreiro 
2. Vicente Vuolo 
3. Pedro Pedrouian 
4. Affonso ComorgO 

1. Evandro Carreiro 
2. lazoro Barboza 
3. Orestes Qulircio 

Suplentes 

1. Passos P8rto 
2. Lamento Júnior 
3. Alberto Silvo 

J. Leite Chove5 
2. Agenor Mario 

Assistente: Leila Lelvos Forro Costa - Ramal 497 
Reuniões: Terças-feiras, às 10:00 horo5 
Local: Sala "Ruy Barbosa"- Anexo 11-

Ramais 621 e 716 

SERVIÇO DE COMISS0ES PERMANENTES 

Março de 1980 

B) SERVIÇO DE COMISSOES MISTAS, ESPECIAIS 
E DE INQU~RITO 

Comissões Temporárias 

Chefe: Alfeu de Oliveira 
local: Anexo 11 - TérreC> 
Telefone: 225-8505 - Ramal 303 
1) Comissões Tempofdrias para Projetas do Congresso Nacio
ool 

2) Comiuões Temporários para Apreciação de Vetos 
3) Comissões EspeCiais e de lnquérito"e 
4) Comissão Mista do Projeto de i.ei Orçamentária (art. 90 do 
Regimento Comum) 

Assistentes de Comissões: Haroldo Pereira Fernandes- Ra
mal 674; Cleide Maria B.F. Cruz- Ramal 598; Mauro Lopes 
de Sa - Ramal 31 O - Helena lsnard Accauhy Serres dos 
Santos - Ramal 314; Elizabeth Gil Barbosa Vionna - Ramal 
314; Nodir Ferreira da Rocha - Ramal 702. 

HORARIO DAS REUNIOES DAS COMISS0ES PERMANENTES DO SENADO FEDERAL 

PARA O ANO DE 1979 

HORAS TERÇA SALAS ASSISTENTE HORAS QUINTA SALAS ASSISTENTE 

C.T. 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.F. 
CLÓVIS BEVILÀCQUA 

GUILHERME 
Ramais-621 e716 Ramal-623 

10,00 
CLÓVIS BEVILÀCQUA 

09,30 

GUILHERME 
RUY BARBOSA 

LEI LA C.A.R. 
Ramal-623 

C.S.P.C. Ramais-621 e716 

HORAS QUARTA SALAS ASSISTENTE C. E. C. CLÓVIS BEVILÀCQUA 
SÉRGIO 

RUY BARBOSA 
Ramal-623 

09,30 C.S.N. LEI LA 10,00 
Ramais- 621 e 716 RUY BARBOSA C.D.F. . 

Ramais- 621 e 716 
FRANCISCO 

CLÓVIS BEVILÀCQUA MARIA 
C.C.J. Ramal-62'3 RUY BARBOSA HELENA C. S. LtDA 10,00 10,30 Ramais- 621 e 716 

RUY BARBOSA 
C. A. Ramais- 621 e 716 SÉRGIO 

CLÓVIS BEVILÀCQUA ]1,00 C.l.S. 
Ramal-623 

LEI LA 

c.E. 
RUY BARBOSA DANIEL 10,30 Ramais- 621 e 716 CLÓVIS BEVILÀCQUA MARIA 

12,00 C. R. 
Ramal- 623 THEREZA 

RUY BARBOSA 
C. R. E. Ramais-621 e716 CÂNDIDO 

1LOO 

C.M.E. 
ANEXO"B" 
Ramal- 484 

FRANCISCO 


